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O Sal da Terra 

 
Anda! 
Quero te dizer nenhum segredo 
Falo nesse chão, da nossa casa 
Bem que tá na hora de arrumar... 
 
Tempo! 
Quero viver mais duzentos anos 
Quero não ferir meu semelhante 
Nem por isso quero me ferir 
 
Vamos precisar de todo mundo 
Prá banir do mundo a opressão 
Para construir a vida nova 
Vamos precisar de muito amor 
A felicidade mora ao lado 
E quem não é tolo pode ver... 
 
A paz na Terra, amor 
O pé na terra 
A paz na Terra, amor 
O sal da terra 
 
Terra! 
És o mais bonito dos planetas 
Tão te maltratando por dinheiro 
Tu que és a nave nossa irmã 
 
Canta! 
Leva tua vida em harmonia 
E nos alimenta com seus frutos 
Tu que és do homem, a maçã... 
 
Vamos precisar de todo mundo 
Um mais um é sempre mais que dois 
Prá melhor juntar as nossas forças 
É só repartir melhor o pão 
Recriar o paraíso agora 
Para merecer quem vem depois... 
 
Deixa nascer, o amor 
Deixa fluir, o amor 
Deixa crescer, o amor 
Deixa viver, o amor 
O sal da terra! 
 
(Beto Guedes e Ronaldo Bastos) 
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RESUMO 

 

 

Este estudo discute participação social e afetividade em dirigentes de 

organizações não governamentais (ONGs) da cidade de Fortaleza. Seus 

objetivos envolvem a compreensão de como ocorre o processo de participação 

destes sujeitos, bem como sua relação com a questão da afetividade. Também 

enfoca o relacionamento destes dirigentes com suas respectivas organizações. 

A relevância do trabalho assenta-se na forte presença destas instituições na 

sociedade atual e nas divergências existentes em torno de seu papel como 

instituições emancipatórias. O método de investigação utilizado envolveu 

visitas aos espaços físicos e sociais das ONGs, bem como diversas entrevistas 

com suas principais lideranças. Foram ouvidos os dirigentes fundadores de 

cinco ONGs sediadas na capital do Ceará, mas com raio e campos de ação 

diversificados. Todas as instituições envolvidas na pesquisa são afiliadas à 

Associação Brasileira de ONGs (ABONG), cujos critérios para admissão são 

notadamente rigorosos. O enfoque teórico do trabalho assentou-se, 

principalmente, nas teorias de Adorno, Vygotsky e Espinosa, cujas reflexões 

permitem uma visão crítica da sociedade atual e um exame positivo da 

afetividade. Os resultados obtidos atestam a relevância da família, como 

espaço de construção de subjetividades participativas, bem como a importância 

do contato com outros sujeitos coletivos, como a universidade, o partido e a 

igreja. Observou-se também uma modificação nos referenciais éticos e 

políticos destes sujeitos em direção a compreensões menos ideológicas e 

religiosas, ou mais humanistas e plurais. 

 

 

Palavras-chave: Participação Social. Afetividade. ONGs. Desenvolvimento 

Social. 
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ABSTRACT 

 

 

This study discusses social participation and affectivity among leaders of non-

governmental organizations (NGOs) at the city of Fortaleza. It aims to debate 

the understanding of how the process of participation of these citizens occurs, 

as well as its relationship with the issue of the affectivity, focusing on the 

relationship of these leaders with their respective organizations. The relevance 

of the work is based on the striking presence of these institutions in the current 

society and the existing divergences around their role as emancipatory 

institutions. The method of research involved some visits to the NGO´s physical 

and social spaces, and several interviews with its main leaders as well. The 

founding managers of five NGOs from Fortaleza had been heard 

headquartered. These NGOs have several areas of activity. All the involved 

institutions in the research are affiliated to the Brazilian Association of NGOs 

(ABONG), considering the rigorous criteria for admission. The theoretical 

approach of this writing is based, mainly, in the theories of T. Adorno, L. S. 

Vygotsky and B. Espinosa, whose considerations invite the researcher into a 

critical vision of the current society and a positive examination of the affectivity 

phenomenon. The main results reinforce the relevance of the family, as a 

setting for construction of participatory citizens, as well as the importance of the 

contact with other stakeholders´ institutions, such as universities, the political 

parties and the church. Moreover, a kind of modification has been observed in 

the ethical frameworks of these citizens toward to less ideological and religious 

understanding of the society or more plural and humanists visions of the human 

being. 

 

 

Key-words: Social Participation. Affectivity. NGOs. Social Development. 
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À GUISA DE INTRODUÇÃO 
 

 

Não é possível realizar qualquer reflexão sobre participação social 

sem remetê-la ao exame de um contexto mais amplo, que se refere ao 

modo como se estrutura a sociedade atual, uma vez que esta estruturação 

é determinante para que se compreenda com profundidade expressões 

humanas tão relevantes, como movimentos sociais e organizações civis. 

Michael Hardt e Antonio Negri (2001), tomando a dianteira desta 

análise, referem-se à ordem global hodierna como mantenedora de um 

Império, cuja principal característica assenta-se na crise permanente da 

própria noção de ordenamento mundial enquanto realidade efetiva entre as 

nações. Na concepção destes autores, não vivemos mais sob a égide do 

imperialismo, cuja marca é o conflito ou a competição entre as potências 

imperialistas, conforme ocorreu nos anos da guerra-fria imposta ao mundo 

do pós-guerra. De outro modo, na sociedade imperial, o que efetivamente 

existe é um poder único e unitário, cuja soberania supranacional é 

tamanha, que lhe possibilita interferir nas relações de poder internas de 

qualquer país, não importando a sua localização geográfica ou ideologia 

política corrente. 

O Império assenta-se sobre a assimilação do conceito anacrônico de 

guerra justa e, deste modo, em nome da defesa da paz mundial, torna-se, 

por assim dizer, necessário e eterno, uma vez que fica conferida toda 

legitimidade ao seu aparelho militar, como também à sua eficácia como 

força mantenedora da ordem e da paz. 

A eleição de um inimigo abstrato, sem fronteiras e nem identidade 

definida, mas tido como onipresente nas ruelas, nos esgotos e, em alguns 

casos, até mesmo escondido nos elitistas palácios governamentais de 

nações que passam a compor o chamado eixo do mal, transforma o poder 

de polícia imperial em ação constante e imprescindível.  



 4

Ainda que a aceita eficácia de sua condição policialesca confira 

legitimidade à desmesura de poder que o alimenta, o Império não precisa 

cotidianamente fazer uso da força, mas apenas demonstrar que somente o 

seu poderio bélico pode garantir, enfim, a paz. 

Se o jogo de forças imperial, de algum modo, violenta a noção de 

democracia e de autodeterminação dos povos, isso se torna irrelevante 

porque sua avassaladora influência não se dá apenas como expressão da 

própria vontade, vez que o poder imperial é convocado a nascer pela sua 

capacidade de resolver conflitos em qualquer lugar. 

Além disso, reafirmam Hardt e Negri, a sociedade imperial transcende 

a esfera jurídico-administrativa, pois sua produção é biopolítica. Ainda que 

detenha a prerrogativa do uso da força e toda a capacidade de empreendê-

la, o Império administra e regula a vida social por dentro, controlando as 

profundezas da consciência e a ação dos corpos humanos. Não se trata 

mais de uma sociedade, cuja ação repressiva é fixada nas instituições e, por 

isso, permite certa resistência de alguns indivíduos; o poder imperial 

imprime seu domínio sobre afetos e pensamento, não pela via da 

imposição, mas pela do desejo, convertido em ato intermitente de 

consumir. 

Convencido da existência desta unidimensionalidade, Milton Santos 

(1993, 1997) afirma que a globalização, entendida por François Chesnais 

(1996) como mundialização do capital, redunda na construção de um 

mundo globalitário, concretizado, por um lado, na idéia do pensamento 

único como prática da política e de toda convivência coletiva, e, por outro 

lado, na concepção da técnica entendida como saber absoluto. 

O domínio simbólico-cultural realizado pela globalização imperial 

sobre as corporeidades e as consciências dos indivíduos estende-se também 

ao plano ético-político, uma vez que funda-se uma nova territorialização 

que, desfazendo antigas disposições, fragmenta o mundo conhecido em 

novos territórios convenientemente organizados para a aceleração, em 

escala global, na rotação de capitais, no fluxo planetário de mercadorias e 

serviços, e, conseqüentemente no enfraquecimento dos estados nacionais 

(SANTOS, 2004). 
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Diante desta sociedade imperial, marcada pela acumulação 

oligopólica: “todos os lugares são mundiais, mas não há [efetivamente] 

espaço mundial. Quem se globaliza mesmo são as pessoas e os lugares”. 

(SANTOS, 1997, p. 31). 

A criação da tecnoesfera, como artificialização das relações entre 

sujeitos e natureza, e da psicoesfera, como colonização de crenças, desejos, 

vontades e hábitos, fazem com que o único encanto resultante desta 

uniformização absurda seja um retumbante desencanto com o nosso tempo. 

De fato, como afirma Remo Bodei (1997) as grandes marcas do 

mundo contemporâneo são a obstrução do desejo, a indiferença recíproca e 

o individualismo de massa. Que sujeito pode resultar de tal sujeição ao 

objetivismo? Qual o sentido de um mundo cujos sentidos são fabricados, 

ofertados a todos e adquiridos por alguns, através de um cartão magnético? 

Sem a pretensão de prescrever qualquer receituário, Bodei afirma 

que toda tentativa é inócua se não se desbloqueiam as forças reprimidas da 

subjetividade, em direção ao fortalecimento da alegria de viver e da 

potência de existir dos indivíduos. Isso quer dizer que não existe 

legitimidade política na antiglobalização, senão, como recorda Sawaia 

(1997), pelo resgate do mundo vivido [lebenswelt] e, portanto, da 

afetividade. 

Mas de que afetividade estamos falando? Certamente não se trata 

aqui do retorno a uma emocionalidade solipsista, aprisionada na intimidade 

de cada pessoa, mas nos sentimentos ativos, que só podem ser produzidos 

no bom encontro entre sujeitos. Falamos, pois, de uma afetividade ética e 

política, inconcebível sem a presença do outro. Daí a necessidade de se 

construírem espaços sociais de construção subjetiva e de fortalecimento da 

individualidade e da sociabilidade. 

Os movimentos sociais sempre tiveram a pretensão de se 

constituírem como encontros intersubjetivos, afinal de contas é na 

participação coletiva das pessoas na res pública que se assenta toda 

construção da cidadania. 

Ainda que os movimentos sociais tenham iniciado seu surgimento 

neste país desde os seus primórdios, exprimindo-se fortemente em 
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complexos episódios da história brasileira, entre os quais, Contestado, 

Canudos e Inconfidência, suas ações de maior visibilidade só vêm a ocorrer 

efetivamente a partir da segunda metade do século passado. Entre as 

décadas de 1950 e 1970 eles obedeceram a um direcionamento ideológico 

mundial, cujo norte era conferido pelo marxismo ou pelo funcionalismo 

(BARBOSA, 2003). Assim é que, durante boa parte deste tempo, os 

movimentos sociais foram os principais sustentadores da idéia de história 

social como movimento de antagonismo e de contradição (SAWAIA, 1997). 

Não se pode esquecer, como fatos que expressam este contexto conflituoso, 

da luta pela terra realizada pelas Ligas Camponesas e pelos bóias frias 

durante os anos de 1950 e o surgimento de organizações de moradores de 

bairros, com assessoria da igreja progressista, na década de 1960. 

Considerando também o ambiente urbano, teve grande importância as 

movimentações sindicalistas durante o período seguinte, que serviram de 

base para a emergência de conteúdos contestatórios mais amplos, como a 

luta pelo retorno às eleições diretas, a abertura política e a anistia. 

Com a redemocratização do país, ocorrida durante a década de 1980, 

os movimentos sociais brasileiros passaram por uma visível revolução 

político-cultural: o desencanto com a atuação partidária e com as 

corporações sindicais, aliado ao contexto mundial de enfraquecimento das 

grandes ideologias, favoreceu o surgimento de novos movimentos sociais, 

menos preocupados com a tomada do poder estatal e mais com a 

organização societária, com valores ligados á solidariedade e ao respeito às 

identidades de grupos minoritários. 

Melucci (2001) enumera algumas características dos movimentos 

sociais contemporâneos, entre as quais: a) mobilização em torno de 

objetivos dificilmente negociáveis, por conta de sua irredutibilidade à 

mediação política (aquecimento global, questões de gênero, raça e etnia, 

etc); b) interesse limitado em torno da tomada do poder; c) fim da 

separação entre público e privado: as grandes áreas da existência “privada” 

(nascimento, velhice, morte, amor) tornam-se domínio da esfera pública; d) 

superposição entre comportamento desviante e a ação dos movimentos 

sociais, de modo que freqüentemente a oposição é encarada pela opinião 

pública como desvio ou patologia; e) particularismo como forma de 



 7

resistência, isto é, a solidariedade torna-se um fim ulterior pelo enfoque em 

objetivos mais instrumentais e localizados; e, por último, f) busca de 

participação e ação direta, verificada na rejeição ao poder delegado e na 

crença no controle exercido diretamente pelos cidadãos. 

Sawaia (2002) entende que a evolução na natureza dos movimentos 

sociais foi acompanhada também de uma outra na própria concepção do 

que vem a ser participação social: nos anos de 1950, por exemplo, os 

indicadores de participação estavam associados ao desenvolvimentismo; na 

década seguinte, havia o paradoxo entre a ênfase no utilitarismo da 

eficiência organizacional e social, e, por outro lado, o entendimento da ação 

participativa como sinônimo de resistência e luta revolucionária; Se nos 

anos pré-1980 toda ênfase recaía sobre o coletivo, a objetividade e a 

racionalidade, diferentemente veio a ocorrer no período pós-1980, cuja 

ênfase no subjetivo acentuou-se e a preocupação com a individualidade e a 

afetividade começaram a emergir. 

Para esta autora, tais mudanças foram positivas na medida em que 

propiciaram um rompimento com a lógica até então dominante, assentada 

na dicotomia entre dimensões humanas indecomponíveis, como razão e 

emoção, público e privado. Além disso, permitiram a ampliação do conceito 

de participação como algo mais amplo e, como tal, não exterior à 

subjetividade. 

Evidentemente, aumentaram também certos riscos, como o 

ressurgimento de um certo dogmatismo subjetivista, ancorado em 

fundamentalismos e na idéia de auto-ajuda, e o solipsismo individualista, 

que reduz toda participação à esfera da intimidade (SAWAIA, 2002). 

Nesta mesma linha de raciocínio, afirma Melucci (2001, p. 86): “há 

um impulso à indiferenciação, à redução de todos os problemas ao nível do 

indivíduo”. Aproveita para denunciar outros dois fenômenos marcantes de 

certos movimentos sociais de nosso tempo: o terrorismo e, não 

desvinculado disso, a regressão ao conteúdo religioso. No primeiro caso, 

temos grupos sociais que elegem como adversário não um indivíduo ou 

entidade concreta, mas um Moloch anônimo e intangível. Suas atitudes 

“selvagens” são condutas desviantes e reativas aos processos de 

uniformização e controle realizados pelos aparatos da sociedade imperial. Já 
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a retomada do religioso, ainda que possa ser encarada como fuga individual 

da realidade, da militância ou do empenho coletivo, também pode ser vista 

como um sincero envolvimento espiritual resultante da necessária busca 

pela inovação cultural ou, por outro lado, entendida como reação a uma 

vida social pasteurizada e sem sentido. 

Com efeito, são desafios permanentes dos novos movimentos sociais: 

a conversão de uma sociedade globalitária em uma globalização societária, 

bem como a construção de uma democracia participativa, mediante a 

atuação conjunta e comunicativa entre os sujeitos.  

Para Scherer-Warren (2002) existem três possibilidades de se buscar 

esta superação, todas elas realizáveis na relação entre movimentos sociais 

e Estado, quais sejam: uma postura crítico-contestatória, como é marca do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que emerge como 

atitude reativa contra a lógica de exclusão dominante na sociedade; um 

modelo solidarístico-cooperativo, tal qual se concretiza em iniciativas de 

economia solidária, em que os sujeitos se afastam de grandes 

reivindicações em função de conquistas mais emergenciais; e, enfim, uma 

visão propositivo-utópica, voltada para a realização de direitos negados 

numa sociedade mais igualitária. Esta é, por exemplo, a orientação de 

movimentos étnicos, raciais e ecológicos. 

Imersas nestes dilemas também se situam as Organizações Não-

Governamentai (ONGs), que historicamente representam a 

institucionalização dos movimentos sociais e que também precisam tomar 

partido entre os três motores dos processos de construção democrática: o 

diálogo, o confronto e o conflito.  

É preciso, todavia, diferenciar a realidade dos movimentos sociais da 

que acomete as Organizações Não-Governamentais na sociedade brasileira. 

Maria da Glória Gohn (2005) discute o papel das ONGs no contexto do 

assim chamado Terceiro Setor. Seu ponto de partida é a forte presença do 

termo “terceiro” na literatura científica atual. Assim, muito se fala hoje em 

terceiro mundo, terceira via, terceiro setor, terceira onda e, até mesmo, 

terceira idade. Atribui-se a isso o fato de o referido termo apontar na 

direção de caminhos alternativos. 
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O termo terceira onda, por exemplo, que há algum tempo freqüenta a 

agenda da modernidade, serve para designar a substituição, no mundo 

contemporâneo, da força muscular pela força mental como fator de 

produção. Assim sendo, ela seria a superação da primeira onda, que 

ocorreu com o fim do nomadismo e a fixação do homem na terra, em 

conseqüência da Revolução Agrícola; e também da segunda onda, que, por 

sua vez, teria surgido há mais ou menos trezentos anos, por conta da 

Revolução Industrial. 

Mais relacionada com a idéia do terceiro setor está a de terceira via, 

que virou um termo largamente utilizado principalmente com a assunção do 

trabalhismo ao poder no Reino Unido e na Alemanha. Embora esta 

terminologia já tivesse sido usada no passado por Benito Mussolini, para 

designar um caminho entre o bolchevismo e o laissez-faire, bem como por 

Ota Sik para negar tanto o capitalismo quanto o socialismo, foi com Tony 

Blair, Primeiro Ministro britânico, que ele se propagou como uma alternativa 

ao capitalismo neoliberal da era da globalização. Seu escopo seria, 

portanto, o de uma social-democracia moderna, que funcionasse como 

opção de centro-esquerda. Tal idéia foi duramente criticada por intelectuais 

como Giddens (1998), para quem, em época de crise, a única solução que 

se antevê é a tentativa de enveredar-se por caminhos intermediários; como 

também por Alain Touraine (1996), que esforçou-se por demonstrar que, na 

verdade, a terceira via nada mais é do que o embelezamento da primeira. 

Já a expressão terceiro setor admite múltiplos significados, mas a 

idéia que se consagrou foi distinguí-lo como uma nova ordem que se coloca 

ao lado do Estado (primeiro setor) e do mercado (segundo setor). Sua 

importância se torna visível a partir da década de 1990 pela incorporação 

de uma outra expressão, cuja nomenclatura esteve inicialmente associada à 

ONU. As ONGs se referiam a “um universo de entidades que não 

representavam governos, mas tinham presenças significativas em várias 

partes do mundo” (GOHN, 2005, p. 74). 

Inicialmente identificavam-se, pois, como sendo ONGs, instituições 

como a UNESCO, a OIT e o Conselho Mundial de Igrejas. Com o tempo, 

algumas destas estruturas passaram a ser absorvidas pela própria ONU e o 
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termo passou a designar novas organizações, que emergiam no campo da 

cultura política, dos valores, da questão ecológica e da filantropia. 

No Brasil, especialmente, surgem como organizações cidadãs e 

militantes (GOHN, 2005), aproveitando o lastro da luta política contra a 

ditadura militar. Deste modo, atuaram durante os anos 1970 e 1980, lado a 

lado com os movimentos sociais com vistas á transição democrática do país. 

A situação se altera na década seguinte, face à enorme crise 

econômica que veio a afetar movimentos e organizações de toda América 

Latina. O resultado disso é que precisaram fazer uma reengenharia na sua 

natureza e, deixando de lado a postura reivindicatória, passaram a investir 

em atividades produtivas e na qualificação de seus quadros. 

Os anos 90 deram origem a uma nova postura na relação com a 

máquina estatal. Antes visto como adversário, o Estado se torna o principal 

interlocutor destas organizações e a parceria e a cooperação passam a ser 

as diretrizes básicas dos discursos estratégicos das ONGs. 

Por conta de sua associação ao Estado, as ONGs também se 

tornaram alvos de pesadas críticas. Para alguns autores, como Pedro Demo 

(2002), elas nem sempre se constituem como sujeitos coletivos e 

raramente expressam efetivamente as causas populares. No seu modo de 

entender, as ONGs mais se assemelham a cartórios elitizados que se 

pretendem intelectuais orgânicos das massas. Longe de desenvolver um 

controle democrático, são também completamente dependentes dos 

recursos públicos, o que as distancia ainda mais dos movimentos populares. 

Também Ivandro Sales (2006) alerta para os riscos que envolvem as 

ONGs, principalmente: tomar o lugar representativo das classes subalternas 

e, por outro lado, desresponsabilizar os governos dos problemas sociais. 

Entretanto, Sales (2006) e Demo (2002) concordam que as ONGs 

constituem iniciativas importantes demais para serem simplesmente 

abandonadas por pesquisas e intervenções psicossociais. É mais ou menos 

consenso que possuem direção pertinente quando investem na autonomia 

comunitária e na compreensão de que política pública não significa 

necessariamente ação estatal. 
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Scherer-Warren (2002), por exemplo, acredita que as ONGs fazem 

parte da grande invenção democrática que acompanha os movimentos 

sociais e que elas têm uma enorme potencialidade no tocante à construção 

de redes de solidariedade e no fortalecimento de uma cultura participativa. 

Também Célia de Brito (2003) acredita que as ONGs, com sua distinção 

entre público e estatal, promovem a sociedade civil como co-responsável 

pelo enfrentamento das desigualdades sociais e para a construção de uma 

sociedade justa, livre e pluralista. 

Foi, portanto, movido pela atitude de querer refletir criticamente 

sobre o trabalho realizado pelas ONGs que resolvi desenvolver esta 

pesquisa. Não se trata de uma investigação sobre a eficácia ou a eficiência 

destas organizações, mas de uma tentativa de compreender de que 

maneira ocorre o processo de participação social de seus dirigentes, 

enfocando a importância da afetividade na construção de seu engajamento. 

Colocando, pois, os objetivos deste trabalho nos termos de uma 

pergunta de partida, como querem Quivy e Van Campenhoudt (1992), 

trata-se de procurar saber o que levou certas pessoas a se tornarem 

lideranças sociais e sujeitos participativos, considerando que a grande 

maioria dos indivíduos estão imersos na produção de um mundo marcado 

pelo consumismo e pela indiferença ao outro. 

Sendo uma metrópole e, como tal, uma realidade complexa, plena de 

desigualdades sociais e econômicas, Fortaleza é também o cenário de uma 

grande quantidade de iniciativas no campo do terceiro setor. Por 

conseguinte, é possível encontrar tanto organizações sérias e 

independentes, que procuram levar a cabo sua natureza não-

governamental, como também certas iniciativas governamentais travestidas 

de ONGs. 

Para os efeitos deste trabalho, foram consideradas apenas 

organizações que fossem afiliadas à Associação Brasileira de Organizações 

Não Governamentais (ABONG), pois esta apresenta critérios rigorosos para 

o credenciamento de entidades em suas fileiras. Assim sendo, embora seja 

numerosa a quantidade de ONGs existentes na capital cearense, é bem 

menos restrito o número de organizações afiliadas à ABONG. O Anuário do 

Ceará (2006), publicação que procura apresentar sistematicamente as mais 
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importantes iniciativas no campo das políticas públicas e da sociedade civil, 

considera apenas o trabalho de 27 destas organizações. Entre as 

organizações citadas, foram selecionadas as cinco que melhor se 

adequavam aos objetivos desta pesquisa. 

Também foi uma preocupação trabalhar, prioritariamente, com 

dirigentes que estivessem na ONG desde a sua fundação e que, por assim 

dizer, tivessem seu trabalho reconhecido pela opinião pública. A idéia que 

moveu todas estas medidas era a de separar o trigo do joio, isto é, 

desenvolver um diálogo crítico com personagens que souberam, com a 

ajuda de seus companheiros, construir organizações sérias e com fortes 

resultados sociais. 

Considerando a minha própria vivência e atuação ao longo dos anos 

em psicologia comunitária e, por conseguinte, um razoável conhecimento 

das principais organizações e movimentos sociais do Ceará, procurei 

também dialogar com dirigentes que atuassem em áreas distintas, tais 

como: memória e patrimônio cultural, gestão e arte, educação, 

comunicação e, enfim, agroecologia. 

As organizações visitadas durante o tempo da pesquisa de campo, 

compreendido pelo primeiro semestre de 2008, têm um trabalho 

consolidado durante vários anos, sendo que a mais antiga existe há trinta e 

quatro anos e a mais recente, há oito. Elas também se diferenciam em 

termos de estrutura física, quantidade de profissionais envolvidos e 

comunidades atendidas. Entre os cinco dirigentes que foram entrevistados 

há uma certa diversidade etária, sendo que o mais jovem conta quarenta e 

três anos, enquanto o mais velho apresenta sessenta e nove anos de idade. 

Do ponto de vista teórico, o trabalho está embasado numa visão 

vygostkyano-espinosana, capaz de considerar ação e afeto como unidades 

indissolúveis da subjetividade. Tal enfoque se associa aos estudos mais 

recentes realizados sobre afetividade e participação e considera também a 

contribuição da crítica à sociedade industrial feita por Theodor Adorno. 

Do ponto de vista metodológico, a coleta de informações ocorreu 

como resultado de visitas às instalações físicas e aos projetos das ONGs, 

como também através de entrevistas com os seus respectivos dirigentes. O 
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conteúdo das entrevistas versou, principalmente, sobre as histórias de vida 

dos sujeitos; o relacionamento dos mesmos com suas organizações; suas 

compreensões acerca dos conceitos de participação social e afetividade; 

seus referenciais éticos e teóricos; e, enfim, seus sonhos e projetos futuros. 

As reflexões feitas estão, pois, sintetizadas neste escrito, que, para o 

melhor entendimento do leitor, pode ser didaticamente dividido em duas 

partes: na primeira seção, compreendida pelos quatro primeiros capítulos, 

procura-se recuperar a teoria da afetividade ético-política, considerada 

como referencial teórico desta investigação; na segunda, composta pelos 

últimos dois capítulos, procura-se refletir sobre a participação das 

lideranças, tendo como pano de fundo toda a discussão feita anteriormente. 

Assim sendo, no primeiro capítulo, é realizada uma reflexão sobre o 

lugar reservado aos afetos na história do pensamento ocidental. O intuito 

maior é demonstrar como foi construída a oposição entre razão e emoção 

através dos tempos e, por conseguinte, compreender porque a afetividade 

passou a ser vista como expressão de irracionalidade, justificando-se, 

assim, o seu exílio da esfera da ação e do conhecimento válidos. 

No segundo capitulo, este exame é feito a partir da teoria crítica de 

Adorno, cujos escritos denotam a sua insatisfação com a indiferença 

reinante na sociedade industrial moderna. Assim procedendo, o 

frankfurtiano supera uma concepção negativa de afetividade, ainda que 

permaneça cético quanto às possibilidades de emancipação resultantes de 

uma prática afetiva em um mundo coisificado. Por outro lado, demonstra 

como a consciência torna-se cativa e empobrecida quando aprisionada pelo 

esclarecimento, bem como o papel da educação na construção de uma 

sociedade nova. 

O terceiro capítulo tem como base o trabalho de Baruch de Espinosa, 

pensador holandês que se tornou conhecido como o Filósofo da Alegria. No 

pensamento espinosano não se trata apenas de reconhecer a positividade 

das emoções, mas de radicalizá-las como condição de possibilidade para 

quaisquer ações ético-políticas. Espinosa demonstra como os afetos são 

inerentes à natureza humana e, deste modo, como estão na base de 

qualquer sistema político. 
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O quarto capítulo pode ser entendido como uma continuação do 

terceiro, pois a contribuição de Vygotsky é desenvolvida como o 

prosseguimento da positividade afetiva espinosana. A reflexão é trasladada 

do campo da filosofia para o da psicologia social. Por este motivo, 

pensamento e afeto são apresentados como unidades indissolúveis da 

consciência, cuja compreensão é ampliada para além da concepção reinante 

de faculdade ou instância intrapsíquica. Nos bastidores da visão 

vygotskyana, o sujeito emerge na sua inteireza, como ser dotado de sentido 

e que se constrói na práxis social. 

Os dois capítulos restantes procuram aproximar a discussão dos 

afetos da vivência dos dirigentes de ONGs da cidade de Fortaleza. O que 

está em jogo aqui é demonstrar a indissolubilidade existente entre 

participação e afetividade. Nenhuma participação efetiva pode ocorrer sem 

a preocupação com a construção de uma afetividade ético-política. Esta, por 

sua vez, implica também numa atitude participativa dos sujeitos perante o 

mundo.  

Isto é o que procura se demonstrar no quinto capítulo, ao se analisar 

as vivências intersubjetivas capazes de fazer emergir a participação social. 

Esta, por sua vez, não pode ser entendida como mera mobilização e 

também não se confunde com a simples expressão de uma atitude 

reivindicatória perante os poderes constituídos. 

Por este motivo, no último capítulo, a participação é apresentada 

como o exercício social do poder, entendido como potência. Assim 

compreendida, a participação não pode ser vista como algo dado, mas como 

conquista. Como tal, é muito mais do que compromisso ou normatização e 

está ligada á construção de sentidos pelos sujeitos. 

Sem ter nenhuma pretensão de ser a ultima palavra sobre o assunto, 

este trabalho destina-se apenas a dar ênfase a uma reflexão que julgo ser 

pertinente. 
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CAPÍTULO I - A RAZÃO OCIDENTAL E O CREPÚSCULO 
DA AFETIVIDADE 

 

 

Constitui um fato evidente que a afetividade tenha se tornado um 

conceito fashion nos dias atuais de tal maneira que as pessoas se 

defrontam com esta temática em todos os espaços da ação humana 

(SAWAIA, 2003c). Assim sendo, os indivíduos cobram-se cotidianamente a 

si mesmos que devem desenvolver uma relação afetiva positiva uns com os 

outros, tanto nas suas vidas privadas como nas relações de trabalho. Por 

outro lado, organizações coletivas - como empresas, órgãos 

governamentais e entidades de direito civil – cada vez mais fazem questão 

de exigir daqueles que querem se candidatar a integrar suas fileiras que 

sejam pessoas “bem resolvidas” no campo afetivo. Na sociedade 

contemporânea se as pessoas não podem ser felizes, vez que isso implica 

numa plenitude que é cada vez mais difícil em um mundo fragmentado e 

coisificado, então elas precisam, ao menos, parecer que o são, sob pena de 

não serem aceitas pelos grupos dos quais pretendem participar. 

Afetividade na sociedade contemporânea se traduz em cordialidade e 

harmonia, como se os afetos fossem todos exclusivamente positivos e como 

se as pessoas precisassem ser eternamente dóceis e, por assim dizer, 

obedientes ao sistema vigente. Tal compreensão da vida afetiva é bastante 

salutar à manutenção do status quo, já que obstrui as possibilidades de 

conflito entre os sujeitos, em nome de uma pretensa paz de espírito, que 

traria maior qualidade de vida às pessoas e, por conseguinte, uma melhor 

integração com os valores do terceiro milênio. 

Não é sem motivo que Bader Sawaia, ao longo do conjunto de sua 

obra, fala em políticas de afetividade para se referir às numerosas 

iniciativas no campo da ação pública, que procuram gerar harmonia social e 

manter as estruturas perversas de exclusão utilizando-se de ferramentas 

que tocam a afetividade dos indivíduos. Controlar a expressão radicalmente 
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humana dos afetos é, indubitavelmente, uma forma poderosa de fazer o 

mesmo com os cidadãos, cujo sentir pode deixar de exprimir a sua condição 

de sujeito que deseja e que, por isso mesmo, também se frustra, inquieta-

se e, em muitos momentos, sofre, para se tornar a exteriorização de uma 

ideologia alienadora, que transforma os cidadãos em indivíduos passivos e 

obedientes. 

Será que esta forma aparentemente positiva de encarar os afetos 

constitui uma constante na história do pensamento ocidental, ou, por outro 

lado, a relação entre razão e afetividade tem se construído historicamente 

de modo tão complexo e dinâmico que se torna difícil saber se devemos 

comemorar suas bodas ou lamentar o seu divórcio? 

Responder a este questionamento implica em revisitar a história da 

filosofia e das ciências do espírito, de modo a buscar algumas das principais 

formulações em torno da tensão dialética estabelecida entre razão, 

afetividade e práxis. Quem faz isso muito bem é Sérgio Paulo Rouanet 

(1999), que reconstrói com indisfarçável maestria a trajetória da razão no 

ocidente. Para atingir este objetivo, ele parte do exame da obra de Platão e 

passa pelos principais pensadores medievais até desaguar no pensamento 

iluminista do século XVIII. Seu conhecimento enciclopédico da história da 

filosofia lhe permite selecionar os principais autores, bem como suas obras 

mais relevantes a fim de demonstrar os caminhos percorridos pela razão ao 

longo dos tempos.  

No seu percurso, Rouanet se detém em certos momentos da 

complexa relação construída pelo par razão-afetividade. Assim sendo, 

procurarei seguir os passos deste famoso pensador brasileiro, sem, 

entretanto, prender-me aos autores por ele apresentados. Inspirado por seu 

trabalho pioneiro, esforçar-me-ei por discutir, ainda que rapidamente, 

certos aspectos que me parecem relevantes em torno da teoria da 

afetividade na démarche através da história. 
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I.1 - A dialética de razão e emoção nas suas origens gregas 

 

O ponto de partida para qualquer reflexão sobre o lugar da 

afetividade no pensamento ocidental é, sem dúvida, a psicologia de Platão 

(427–347 a.C.). O filósofo ateniense é a primeira grande expressão do 

racionalismo grego e para ele a alma constitui um conjunto de faculdades 

hierarquizadas. Na cúpula desta estrutura encontra-se a razão (nous), que 

comanda as outras duas: vontade (timós) e apetite (epitímia). A imagem 

metafórica da alma platônica é a de um coche conduzido por dois cavalos, 

sendo que estes representam as duas faculdades que devem ser sempre 

dirigidas pelo cocheiro, que é a razão. “Um dos cavalos é bom e belo (a 

alma irascível), o outro é mau e feio (a alma concupiscível); o cavalo bom é 

obediente ao cocheiro, o outro é rebelde e dá muito trabalho ao 

companheiro de jugo e ao cocheiro” (MONDIN, 2002a, p. 68).  

Percebe-se que, na visão platônica, não existe apenas uma, mas três 

almas e que a alma racional deve dominar as outras duas: irascível e 

concupiscível. Elas se encontram na cabeça, no peito e no ventre. Também 

fica claro que a vontade deve se aliar à razão para subjugar o desejo, que 

entorpece a atividade racional e o caminho do bem e do belo. 

Em uma palavra, Platão entende que a razão deve dirigir as nossas 

vidas, ainda que sejamos nós seres capazes de desejar e escolher. Assim 

sendo, ele acrescenta que a cada uma das faculdades da alma corresponde 

também uma virtude: o livre exercício da atividade racional nos conduz à 

sabedoria (sofia); já a vontade nos projeta em direção à coragem (andréia), 

enquanto o controle do apetite se traduz também como autocontrole 

(sofrosine). 

É, pois, pela realização destas virtudes que se produz a justiça. O 

homem justo é representado no pensamento platônico pelo aristocrata, 

uma vez que este busca o equilíbrio entre as instâncias da alma e detém 

todas as virtudes sob a hegemonia da razão. Já o homem injusto, 

representado pelo tirano, é dominado pelas paixões. Estas são entendidas 

como vícios, pois quando incontroladas, interferem negativamente na busca 

da virtude, isto é, o conhecimento.  
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Se todo o pensamento platônico constitui uma exortação à busca do 

conhecimento racional, entendido por ele como a própria virtude, as paixões 

representam as forças obscuras que obliteram a prática virtuosa. Libertar-

se de suas amarras é crucial para a contemplação do sumo bem: “Quando 

as paixões cessam de nos repuxar e nos largam, acontece exatamente o 

que Sófocles disse: somos libertos de uma hoste de déspotas furiosos”. 

(PLATÃO, 1993, p. 05). 

A ética e a política platônicas acompanham o mesmo raciocino 

expresso na sua psicologia. Se a prática da virtude é entendida como a 

busca do conhecimento racional e se a alma é vista como uma estrutura 

que deve ser governada pela razão, então é fácil compreender porque a 

ética platônica, tal qual é demonstrada no Fédon, consiste em desprezar os 

prazeres, as riquezas e as honras, bem como renunciar aos bens do corpo e 

do mundo. Com efeito, “fugir do corpo significa fugir do mal do corpo 

mediante a virtude e o conhecimento; fugir do mundo significa fugir do mal 

que o mundo representa, sempre realizando esta fuga através da virtude e 

do conhecimento [...]” (REALE e ANTISERI, 2003, p.155). 

A famosa frase “Tal o homem, tal o Estado”, apresentada no Fedro, 

denota que o nexo existente entre psicologia e ética se estende também á 

política. Se a razão deve governar a alma, então os filósofos devem 

governar a cidade. Somente estes estão aptos a guiar uma nação, pois 

praticam a virtude e o bem. A cidade platônica é ainda defendida pelos 

guerreiros e pelos magistrados, que, através da justiça (dikaiosyne) e da 

temperança (sofrosine) garantem a subordinação dos governados aos 

governantes.  

Platão defende, pois, a aristocracia, que, no seu entender constitui 

um governo que tem como finalidade o bem do homem, ao contrário de 

outros sistemas como: a timocracia, que é o governo dos ambiciosos; a 

oligarquia, que pertence aos ricos e ávidos de poder; a democracia, que é 

um regime turbulento, pois confere poder às massas populares; e, por 

último, a tirania, que é centrado em um déspota corrompido pelas paixões. 

Do mesmo modo, a estética platônica desestimula a arte, pois o 

ateniense entende que ela não educa o homem, mas o corrompe, “porque 

não se funda na razão, mas no sentimento e na fantasia; e, em vez de ser 
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um auxílio para a razão, agita as paixões, provocando o prazer e a dor”. 

(MONDIN, 2002a, p. 79).  

Aristóteles (384 – 322 a.C.), por sua vez, apresenta-nos uma 

reflexão bem diferente daquela de Platão quando trata das emoções. Isso 

ocorre porque ele não compartilha da concepção dualista de seu mestre, 

que difere entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Para o estagirita, 

não existe um mundo de idéias separado da existência material. As 

essências estão nas coisas mesmas de modo imanente. Assim sendo, a 

alma não poderia ser uma essência autônoma aprisionada no corpo e, uma 

vez que desaparece o dualismo psicofísico, também é dirimida a antinomia 

razão-emoção1. 

Assim sendo, as paixões não são encaradas como vícios na visão 

aristotélica. Também não são consideradas virtudes, pois em si mesmas 

elas não são nem boas nem más: 

Por paixões entendo os apetites, a cólera, o medo, a audácia, a 

inveja, a alegria, a amizade, o ódio, o desejo, a emulação, a 

compaixão, e em geral os sentimentos que são acompanhados de 

prazer ou dor [...] Ora, nem as virtudes nem os vícios são paixões, 

porque ninguém nos chama bons ou maus devido às nossas paixões, 

e sim, devido ás nossas virtudes ou vícios. (ARISTÓTELES, 1989, p. 

71).  

Ainda que não sejam essencialmente más, as paixões podem vir a ser 

nocivas, caso se tornem demasiadamente excessivas ou deficientes. 

Cumpre perceber aqui que Aristóteles, sendo grego, é também racionalista 

e, por conseguinte, para ele o homem é, essencialmente, um ser racional, 

cuja felicidade (eudaimonia) consiste em agir pela razão. Dito de outro 

modo, o agir racional é aquele que ocorre no equilíbrio, isto é, livre de 

excessos. 

Aristóteles não identifica a virtude exclusivamente com o 

conhecimento, como fizera Platão, mas confere importância também à 

escolha, que, segundo ele, depende mais da vontade do que da razão. 

                                                 
1 Aristóteles substitui a distinção platônica de alma e corpo por uma outra, qual seja aquela 
existente entre matéria e forma. Para ele, todos os seres são constituídos desta dupla 
realidade. No caso do ser humano o corpo corresponde à primeira, enquanto a alma 
corresponde à segunda. Elas estão indissoluvelmente unidas. 
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Neste processo o virtuoso é escolher o caminho dos justos, isto é, o meio-

termo: 

Por meio-termo no objeto entendo aquilo que é eqüidistante de 

ambos os extremos [...]. Se é assim, pois, que cada arte realiza bem 

o seu trabalho – tendo diante dos olhos o meio-termo e julgando 

suas obras por esse padrão [...]. Refiro-me à virtude moral, pois é 

ela que diz respeito às paixões e ações, nas quais existe excesso, 

carência e um meio-termo. (ARISTÓTELES, 1989, p. 72). 

Sendo a virtude, como afirma o próprio Aristóteles, uma disposição 

de caráter relacionada com a escolha que consiste numa mediania, livre de 

excessos e insuficiências, existem no seu entender certas ações e paixões 

que não admitem meio-termo, posto que, por natureza, são voltadas para a 

maldade. Entre as quais, enumera: despeito, despudor, inveja – no campo 

das paixões; e, do ponto de vista das ações: adultério, furto e assassinato. 

Aristóteles distingue, então, dois tipos de virtudes: as dianoéticas e 

as morais. As primeiras estão voltadas para o pleno desenvolvimento das 

faculdades intelectuais e as últimas para o controle das paixões. Entre as 

virtudes morais, destaca a prudência, a temperança e a fortaleza. Juntas 

elas promovem a justiça, que, segundo ele, deve reger a relação dos 

homens entre si. 

Por último, entre as virtudes examinadas por Aristóteles, ocupa lugar 

de relevo a amizade. Ao tratar deste tema, ele promove um deslocamento 

da dimensão da afetividade intersubjetiva da esfera do eminentemente 

privado para o plano do público, transferindo-a, portanto, da psicologia para 

a política. 

Na Retórica, diz ele: amar (philein) “é desejar a alguém o bem, no 

interesse dessa pessoa e não no nosso próprio interesse, e, tanto quanto 

possível, trabalhar para conseguir” (apud Silva, 1996, p. 141). As 

dimensões de coletividade e alteridade são evidenciadas na sua 

compreensão. A amizade aristotélica transcende o sentido cotidiano do 

termo no mundo moderno, a saber: relacionar-se harmoniosamente com os 

outros. Para o filósofo de Estagira, a amizade é muito mais do que isso: ela 

é o que cimenta a vida comum na polis. Não pode, pois, haver cidadania 

sem a amizade. É através dela que os homens realizam as suas aspirações 
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políticas fundamentais. Por isso, escreve que não é a justiça que possibilita 

a política, mas a amizade entre os cidadãos, esta relação qualificada, cuja 

finalidade é o bem comum e cujo lócus é o seio da comunidade 

(FIGUEIREDO, 1996). 

Para que a amizade ocorra, há pelo menos três requisitos, segundo 

Aristóteles: a) é preciso que haja uma aproximação entre as pessoas; b) 

que se gere um conhecimento mútuo entre elas e c) que cada um deseje o 

bem do outro. Aristóteles sabe que a aproximação entre os indivíduos nem 

sempre ocorre visando o bem comum. As pessoas se aproximam umas das 

outras sobretudo pela necessidade, ou quando se julga que um pode servir 

de utilidade para o outro, ou porque o outro lhe parece agradável, mas a 

amizade só se instala realmente quando a finalidade que se coloca é o bem 

de si e do outro, a virtude. Pela amizade, os homens podem chegar à 

felicidade, que é, para ele, o fim da natureza humana (CHORÃO, 1996). 

Tratada desta maneira, a amizade aparece como uma relação 

exigente e seletiva, de difícil alcance e que, por natureza, só é possível 

entre iguais, pois é impossível que, numa relação hierárquica, cada um 

deseje o bem do outro e pratique a virtude, posto que nesse tipo de relação 

o que move os atores envolvidos não é a amizade, mas sim a busca do 

poder (BRANDÃO, 1999). 

Ainda na antigüidade clássica, o conflito entre razão e emoção volta a 

aparecer com o Estoicismo, que foi a escola helenística mais duradoura e, 

provavelmente, a que exerceu maior influência sobre a cultura judaico-

cristã2. A filosofia da Estoá, que surgiu no século IV a.C. e perdurou até o 

final do século III d.C., radicalizou a idéia de uma razão hegemônica 

encarregada de suprimir ou controlar os impulsos (ROUANET, 1999).  

Com os estóicos a recusa das paixões é levada a cabo como sendo 

condição de possibilidade para o conhecimento verdadeiro e para a 

autonomia do homem. Marilena Chauí (1999) compreende que o Estoicismo 

latino e o Cristianismo souberam, ao seu modo, modificar a relação grega 
                                                 
2 A influência do pensamento estóico sobre o cristianismo adquiriu tal envergadura que, 
durante muito tempo, as emoções e as paixões foram identificadas pelos pensadores da 
Igreja como sendo a expressão do pecado. Do mesmo modo, a supressão dos afetos e a 
mortificação do corpo passaram a ser entendidas como vias para a santidade. Assim foi que 
Orígenes, um dos primeiros expoentes do Neoplatonismo cristão, chegou ao ponto de 
castrar-se para viver de modo mais radical a sua fé. 
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existente entre ethos e pathos. Originalmente, para os gregos, o primeiro 

termo se referia á expressão da própria natureza em nós, enquanto o 

segundo se revestia de contra-natureza. Estóicos e cristãos transformaram 

o ethos em virtude e, conseqüentemente, o pathos em vício, que passou a 

ser identificado com as paixões. Se em Aristóteles, as paixões puderam 

assumir certas nuanças positivas, na filosofia estóica elas são 

definitivamente relegadas ao submundo do não virtuoso. É possível se 

perceber isso, lendo-se, por exemplo, Marco Aurélio (1980, p. 281), um dos 

principais representantes da Estoá: “Permaneça à parte de tua alma que 

guia e senhoreia inabalável às comoções, brandas ou violentas, que há na 

carne, e não se envolva; ao contrário, circunscreva a si mesma e limite 

essas afecções aos membros”. 

Consideradas como a expressão inumana da nossa natureza, as 

paixões não podem jamais se sobrepor à razão. Ao contrário, o homem 

deve pautar sua vida segundo o logos, uma vez que a felicidade consiste 

em viver de acordo com a natureza humana, isto é, submisso à razão: 

A razão e a lógica são forças que bastam a si mesmas e às 

operações de seu âmbito. Partem, efetivamente, de um ponto 

inicial próprio; caminham ao fim predeterminado; por este motivo 

se chama retidão aquele procedimento; significando a direitura do 

seu caminho (MARCO AURÉLIO, 1980, p. 280). 

Sendo essencialmente uma filosofia moral, o Estoicismo entende o 

caminho da retidão como sendo algo que ocorre na contramão do aceite das 

emoções: 

A alegria do homem consiste em fazer o que é próprio do homem. 

Próprio do homem é querer bem ao seu semelhante, desprezar as 

comoções dos sentidos, distinguir as idéias fidedignas, contemplar 

a natureza do universo e os acontecimentos conformes com ela. 

(MARCO AURÉLIO, 1980, p. 297). 

Para tanto, é preciso praticar a virtude, que segundo os Estóicos só 

pode ocorrer mediante a apatia (apathéia), o que implica a anulação das 

paixões e a superação da própria personalidade. Sem este movimento de 

superação, o homem não pode se unir ao logos universal: 

É impossível alcançar o sublime e o inacessível, enquanto a alma 

pertencer a si mesma: é preciso que ela se desvie de seu caminho 
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habitual, se liberte; e que, mordendo o freio, arrebate seu 

cavaleiro e o faça subir a alturas onde jamais ele se arriscaria por 

si mesmo. (SÊNECA, 1980, p. 280). 

O que permanece em todas as narrativas gregas, desde Platão ao 

Estoicismo, é que a influência dos fatores afetivos sobre a consciência é 

sempre entendida como pertubatio animi (ROUANET, 1999). Este modo de 

ver, pois, as emoções como perturbações da alma tornou-se uma certeza 

que veio a imperar durante séculos e que, por sua vez, alimentou uma 

segunda, a saber: que a razão pode ser vencida pelo desejo e pelas paixões 

e que, por este motivo, a afetividade deve ser submetida ao controle das 

faculdades superiores. 

 

 

I.2 – A afetividade no contexto da visão medieval do mundo 

 

De acordo com Rouanet (1999) a questão das interferências afetivas 

é pensada no mundo medieval tendo como pano de fundo duas grandes 

tendências: o Voluntarismo de Santo Agostinho (354–430) e o 

Intelectualismo de Santo Tomás de Aquino (1225–1274). 

Ainda que confira bastante importância à razão como sendo a 

faculdade que possibilita o conhecimento, Agostinho entende que a vontade 

é central no processo cognitivo, uma vez que conhecer constitui um ato 

humano e só pode, portanto, ocorrer mediante a expressão do livre-arbítrio. 

É determinado pela vontade que as percepções externas podem se 

tornar conscientes. Para tanto, ela precisa se sobrepor às paixões e buscar 

a iluminação divina. Na concepção agostiniana, a verdade não é construída, 

mas revelada por Deus. É Ele que nos ilumina no encontro com o 

conhecimento: “Deus cria como Ser, nos ilumina como Verdade, nos atrai e 

nos dá a paz como amor” (REALE e ANTISERI, 2003, p. 443). 

É por isso que nas suas Confissões, ele afirma que apenas uma coisa 

lhe interessa: conhecer Deus e a alma. O pensamento de Santo Agostinho 

constitui uma apologia da fé cristã frente à ameaça do paganismo. Assim 

compreendendo, a razão torna-se escrava (ancilla) da revelação bíblica e a 
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filosofia emerge muito mais como um caminho para a beatitude do que 

como via para o conhecimento, papel este desempenhado pela teologia. 

No pensamento agostiniano não há lugar para as paixões, que 

entorpecem a alma, e dificultam o conhecimento das Escrituras. Isso fica 

bastante claro quando Agostinho discute a questão do mal, entendido por 

ele como sendo uma privação de bem (privatio boni). Para o bispo de 

Hipona, Deus não é causa do mal, mas sim o homem, quando, por sua 

deliberada vontade, abraça o pecado. A conseqüência deste é a culpa, que 

consiste em “submeter-se a razão humana á paixão, em desobedecer as 

leis divinas, em afastar-se do bem supremo”. (MONDIN, 2002a, p. 145). 

No sistema agostiniano a única emoção que é tratada de maneira 

distinta é o amor. Para Agostinho a verdadeira virtude não consiste em 

conhecer e sim em amar, tal qual Jesus o fez. A virtus é o ordo amoris, ou 

seja, amar a si mesmo e aos outros. Ele distingue, entretanto, dois tipos de 

amor: aquele que é dirigido a Deus, que chama de charitas e o amor de si e 

do mundo, denominado de cupiditas. Somente o primeiro pode iluminar o 

segundo, para que seja sublime, pois só é justo quem ama o mundo e aos 

outros a partir do amor a Deus. 

Sem negar o livre-arbítrio e a vontade, Santo Tomás de Aquino 

constrói uma síntese muito diferente da agostiniana. No tomismo a razão 

prepondera sobre a vontade, pois é a inteligência quem verdadeiramente 

indica os bens que devem ser buscados. Isso quer dizer que, ainda que os 

homens sejam livres para escolher entre o bem e o mal, sua escolha 

efetivamente é muito mais obra da razão do que da vontade. É a razão que 

indica os bens que devem ser buscados e o mal que deve ser evitado.  

Também no processo de construção do conhecimento a vontade não 

é relevante, pois este constitui uma atividade eminentemente racional. Por 

outro lado, também a inteligência não deve ser perturbada pelas 

interferências afetivas e deve, portanto, dominá-las. 

Tanto no intelectualismo tomista quanto no voluntarismo agostiniano 

as paixões reaparecem com a mesma vestimenta que lhes foi conferida 

pelos gregos, a saber: como perturbações da alma. Assim sendo, na 
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concretização do ideal de virtude medieval, elas não devem interferir nem 

na vontade (Agostinho), nem na razão (Tomás de Aquino). 

 

 

I.3 - La Boétie: amizade e recusa de servir 

 

Entre o crepúsculo do pensamento medieval e a aurora da 

modernidade situa-se a Renascença, movimento no campo das artes, da 

cultura e da filosofia, profundamente marcado pela rejeição ao teocentrismo 

e à autoridade eclesiástica, cuja tentativa de laicização do mundo procura 

superar as antinomias entre fé e razão em favor da natureza e da cultura. 

Entre os representantes do pensamento renascentista encontra-se 

Etienne de La Boétie (1530–1563), que foi contemporâneo de Michel de 

Montaigne (1533–1592) e, que, malgrado sua curtíssima vida, elaborou um 

dos mais belos escritos da ciência política ocidental: o Discurso da servidão 

voluntária. Neste texto, escrito provavelmente em 1574, La Boétie não 

produz um tratado sobre as paixões, mas a maneira como insere o desejo e 

amizade na produção da política faz com que seu trabalho assuma 

indiscutível relevância em qualquer abordagem sobre os caminhos da 

afetividade na filosofia do ocidente. 

Assim sendo, procurei, inclusive, demonstrar em outro escrito 

(BRANDÃO, 1999) a importância do pensamento de La Boétie, com a 

explicitação de sua tese de que a amizade e a opressão social são 

totalmente incompatíveis e que é perfeitamente possível construir um 

mundo sem servidão. 

De fato, La Boétie afirma, no início de seu Discurso, que constitui o 

maior dos infortúnios estar sujeito a um senhor. A desmesura do poder 

desumaniza o homem e desconstrói as suas relações de igualdade com os 

outros. A pergunta de partida do jovem filósofo francês é: por que as 

pessoas aceitam a servidão? Certamente o jugo não pode ser mantido 

apenas pela violência, pois os tiranos não dispõem de um aparato militar 

que possa controlar a vida de todas as pessoas em todos os momentos da 

sua vida. A sua resposta é que “é o povo que se sujeita, que se degola, 
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que, tendo a escolha entre ser servo e ser livre, abandona sua franquia e 

aceita o jugo; que consente o seu mal, dizendo melhor, persegue-o”. (LA 

BOÉTIE, 1994, p. 12, tradução minha). 

De onde nasce, pois, este incompreensível desejo de servir e de se 

deixar subjugar pelo outro? A resposta, para ele, se encontra no próprio 

desejo de ser: “Esse desejo, essa vontade de almejar a todas as coisas que, 

uma vez adquiridas, tornariam-lhes felizes e contentes, é comum aos 

sensatos e aos indiscretos, aos corajosos e aos covardes”. (LA BOÉTIE, 

1994, p. 13, tradução minha). 

A servidão é fruto do desejo humano de aspirar todas as coisas e cuja 

impossibilidade fática de realizar-se coloca os homens em rota de colisão 

uns com os outros, de modo que apenas alguns assumem a condição de 

senhor e muitos outros a de servos. A opressão é, por assim dizer, um 

mau-encontro, como também dirá Espinosa dois séculos depois, na qual o 

desejo de ser se transforma mimeticamente em desejo de servir. 

Ainda que o desejo seja natural, a opressão de um homem sobre 

outro não o é, pois a natureza nos faz a todos livres e iguais. Ela é 

decorrência do abandono da amizade entre os iguais e, uma vez instalada, 

se mantém pelo costume, pois “acostumando-se a servir, os homens 

perdem a esperança de resgatar o estado que a natureza lhes ofereceu, de 

igualdade e de liberdade” (BRANDÃO, 1999, p. 115). 

Para La Boétie, retomando uma idéia de Aristóteles, não existe algo 

mais libertador do que a amizade. Ela é, nos seus termos, uma coisa 

sagrada e que só pode existir na igualdade: 

Não pode haver amizade onde está a crueldade, onde está a 

deslealdade, onde está a injustiça; entre os maus, quando se 

juntam, há um complô, não uma companhia; eles não se entre-

amam, mas se entre-temem; não são amigos, mas cúmplices. (LA 

BOÉTIE, 1994, p.56, tradução minha). 

Sendo inseparável da igualdade e contrária a toda forma de opressão 

humana, a amizade (amicitia) é, portanto, o cimento da atuação libertadora 

do espírito humano. Tratando-a desta maneira, La Boétie refuta a tradição 

medieval de repressão da afetividade, inserindo-a definitivamente no campo 

da ética e da política. 
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I.4 – Um lugar para os afetos na aurora da modernidade 

 

O surgimento da Idade Moderna, de acordo com Rouanet (1999), 

inaugura uma nova fase na discussão da vida afetiva. A partir de agora, as 

emoções passam a ser encaradas não apenas como perturbações da alma, 

mas como elementos do processo cognitivo. Deixam, portanto, de serem 

tratadas no campo da ação humana, como vícios ou como a expressão do 

pecado, para serem vistas sob outra ótica, a saber, o seu lugar na 

construção do conhecimento. 

Isto quer dizer que as paixões são transportadas da ética para a 

epistemologia, uma vez que se apresentam impreterivelmente na relação 

do sujeito com o objeto. Ora, é justamente em torno desta relação 

gnosiológica entre a razão conhecedora e o objeto a ser conhecido que se 

construirá o pensamento moderno, cuja querela sobre a primazia de um 

pólo sobre o outro ocupará a atenção dos sistemas filosóficos durante mais 

de duzentos anos. 

É precisamente no embate travado entre logos e empiria pelo 

primado na construção do conhecimento que os pensadores racionalistas e 

empiristas se encontram com as emoções, como se fora uma pedra no meio 

do caminho. Independentemente de advogarem o papel de protagonista 

para o sujeito ou para o objeto não é possível fugir deste fatídico encontro 

com os afetos. A questão que surge para os modernos é: o que fazer com 

eles? 

Uma das respostas mais intrigantes nos é oferecida por Francis Bacon 

(1561–1626), um dos fundadores do movimento empirista inglês. Para se 

contrapor a Aristóteles, cujas obras foram reunidas em um conjunto 

chamado Organon, que quer dizer instrumento, na qual o pensador grego 

anunciava uma lógica eminentemente dedutiva, Bacon intitulou a sua obra 

mais importante de Novum Organon e nela procurou apresentar os 

princípios fundamentais da lógica indutiva, que serviria de referencial para o 

surgimento da ciência moderna. 
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Nesta obra, Bacon escreve que a afetividade impregna e infecciona 

(imbuit et inficit) o entendimento (ROUANET, 1999). A aspereza de Bacon 

para com os afetos no campo da produção do saber fica ainda mais clara 

quando ele discute os ídolos (idola) da ciência. Dentro da tradição 

protestante, o pensador inglês se apropria deste termo, que fora muito 

utilizado na Bíblia para designar os falsos deuses, agora para se referir aos 

erros e preconceitos que, segundo ele, dificultam o verdadeiro 

conhecimento. É necessário, portanto, “antes de se começar a pesquisa 

científica, reduzir a mente a uma tabula rasa, eliminando-se todos os 

preconceitos”. (MONDIN, 2002b, p. 56). 

Bacon agrupa os preconceitos em quatro grupos: ídolos da tribo 

(idola tribus), ídolos da caverna (idola specus), ídolos do mercado (idola 

fori) e, finalmente, ídolos do teatro (idola theatri). Entre os primeiros se 

situam as falhas e insuficiências produzidas pelos sentidos; os segundos 

dizem respeito à educação e às inclinações pessoais; em seguida, os 

preconceitos oriundos da linguagem e dos intercâmbios comerciais; e os 

últimos referem-se ao respeito exagerado para com a autoridade. 

As paixões foram catalogadas por Bacon entre os idola tribus, como 

os conhecimentos enganosos provocados pela percepção sensível, e que 

precisam ser, portanto, eliminados. Face à sua rígida posição quanto aos 

afetos no ato de conhecer, torna-se perfeitamente compreensível a mesma 

atitude negativa que viria a ser entronizada séculos depois pelo positivismo 

e pelo behaviorismo contra a subjetividade, no campo das ciências humanas 

e da psicologia. 

Ainda dentro da escola empirista, John Locke (1632–1704) constrói 

uma visão das afecções também bastante instigante. Sua primeira postura, 

segundo Rouanet (1999), é aproximar-se dos gregos e medievais e 

entendê-las como perturbatio animi. Entretanto, ao longo de sua obra, ele 

se distancia desta posição à medida que descreve as paixões como uma 

inquietação (uneasiness) que outra coisa não é senão o próprio desejo. A 

uneasiness lockeana exerce um duplo poder sobre a vontade e a razão, 

uma vez que ela determina a vontade na produção do agir humano e, por 

outro lado, influencia a razão que, não tendo para Locke, poder de 

conhecer, pelo menos julga se a ação humana é válida ou não. 
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Uma inquietação impetuosa, como a produzida pelo amor, pela cólera 

ou por outra paixão violenta, entretanto, pode impedir os sujeitos de formar 

juízos adequados, já que tolhe a sua liberdade de pensar. 

O mais importante no pensamento de Locke é que ele confere ao 

desejo um papel importante na vida psíquica, embora, na sua compreensão, 

ele aja mais diretamente sobre a vontade do que sobre o entendimento.  

Ao resgatar algo de positivo nas interferências afetivas, ele se 

aproxima também de Thomas Hobbes (1588–1679), cuja singularidade está 

em defender que as paixões determinam o rumo tomado pelo discurso 

mental. Esta idéia de tomar a afetividade como orientadora da atividade 

racional é inteiramente nova e será retomada por Vygotsky séculos depois. 

Para Hobbes, o discurso racional é, em si mesmo, desorganizado 

(unguided), mas pode ocorrer também sob a influência do desejo, que nos 

orienta para uma finalidade. Chama a isso de passionate thought para dizer 

que o “desejo é um movimento, endeavour, em direção a um objeto” 

(ROUANET, 1999, p. 21). 

Em Hobbes, o desejo se identifica com o amor e a aversão com o 

ódio. Todas as emoções são também modificações do desejo positivo ou do 

negativo. De um jeito ou de outro, o desejo é visto sempre como primeiro 

motor no processo de conhecer. 

 

 

I.5 - Descartes e as paixões da alma: na encruzilhada entre a 
moral e o conhecimento 

 

René Descartes (1596–1650) se preocupou de tal maneira com as 

emoções que chegou a escrever um tratado sobre elas, em 1649, intitulado 

As paixões da alma. Nesta, que foi a sua última grande obra, publicada 

apenas um ano antes de sua morte, ele dá continuidade às convicções 

expostas nos seus trabalhos anteriores, entre as quais: a idéia de que é 

exclusivamente pela consciência que o homem desenvolve o conhecimento 

verdadeiro de todas as coisas. 
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É, pois, pela atividade racional do entendimento que se chegam às 

verdades claras e distintas e, para tanto, não é necessário lançar mão de 

nenhum outro recurso, como a fé ou a experiência. Descartes já havia 

anunciado nas Meditações, sua obra magna, publicada em 1641, que a alma 

é composta de três faculdades: sensação, imaginação ou fantasia e razão. 

Por este motivo, existiriam, segundo ele, três grandes grupos de idéias: 

adventícias (que dependem dos sentidos), fictícias (que dependem da 

fantasia) e inatas (que dependem exclusivamente da razão). 

Eis porque o verdadeiro conhecimento, na visão cartesiana, é obra da 

razão e, assim sendo, não cabe a ela nenhuma culpa por nossos erros, vez 

que sua função é conhecer e não decidir por isso ou aquilo: 

Isto porque, só pelo entendimento, não asseguro nem nego coisa 

alguma, mas apenas concebo as idéias das coisas que posso 

assegurar ou negar. Ora, considerando-o assim precisamente, 

pode-se dizer que jamais encontraremos nele erro algum, desde 

que se tome a palavra erro em sua significação própria. 

(DESCARTES, 1989b, p. 117). 

Se ao sujeito não pode ser imputado o erro, então a quem 

responsabilizar? Descartes entende que a sede do erro e da verdade 

encontra-se na vontade, uma vez que é através desta que podemos 

assentir ou não naquilo que nos é mostrado pelo entendimento. O erro é, 

por assim dizer, a expressão do uso inadequado da vontade, pois é ela 

quem afirma ou nega o que percebemos racionalmente. Isso ocorre todas 

as vezes que a vontade, ao invés de se deixar guiar pela razão, submete-se 

às paixões, dificultando a entre o certo e o errado, o bem e o mal 

(MARCONDES, 2007). 

Em última análise, cabe ás paixões, este hóspede indesejado que se 

assenhora do castelo, a imputabilidade pelo erro humano. Mas o que são as 

paixões para o racionalista francês? 

Ele as define como as “percepções ou sentimentos, ou emoções da 

alma, que referimos particularmente a ela, e que são causadas, mantidas e 

fortalecidas por algum movimento dos espíritos”. (DESCARTES, 1989a, p. 

227). Na sua tentativa mecanicista de descrever fisicamente os processos 

internos da alma e do corpo, ele chega, inclusive, a encontrar um lugar para 
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as emoções: a glândula pineal, a mesma morada da alma: “Já se sabe, pelo 

que se disse mais acima, que a última e mais próxima causa das paixões da 

alma não é outra senão a agitação com que os espíritos movem a pequena 

glândula situada no meio do cérebro (DESCARTES, 1989a, p. 241). 

Diferentemente do pensamento de Espinosa, Descartes entende, 

pois, que as paixões são mecanismos da alma e não do corpo e, por este 

motivo, não podem ser facilmente destruídas, mas podem ser alterada, 

mediante certo tratamento racional: 

Nossas paixões também não podem ser diretamente excitadas nem 

suprimidas pela ação de nossa vontade, mas podem sê-lo, 

indiretamente, pela representação das coisas que costumam estar 

unidas às paixões que queremos ter, e que são contrárias às que 

queremos rejeitar. (DESCARTES, 1989a, p. 234). 

Todavia, para Descartes as paixões não devem ser rejeitadas, e sim 

controladas. Para tanto, o mais importante é que a vontade não se sujeite 

elas, pois isso pode impedir os indivíduos de agir equilibradamente. O 

homem sábio tem o pleno domínio de suas emoções e não permite que elas 

obscureçam sua capacidade de discernir de modo claro e distinto sobre as 

coisas: 

[...] mas o principal uso da sabedoria está em nos ensinar a ser 

mestres de nossas paixões e a controlá-las com tal destreza que os 

males que elas possam causar sejam perfeitamente suportáveis e 

até mesmo tornem-se fonte de alegria. (DESCARTES, 2007, p. 74). 

Dependendo da capacidade de resistir ás paixões, Descartes entende 

que as pessoas podem ser fortes ou fracas. Aqueles que conseguem sustar 

os reclames do corpo e, com maior facilidade vencer as paixões, possuem, 

no seu entender, uma alma genuinamente mais forte. As almas fracas, ao 

contrário, são mais suscetíveis de se deixar vencer pelos encantos dos 

afetos. 

O que é mais interessante é que, cartesianamente falando, mesmo as 

almas fracas podem, caso exercitem a atividade racional, imperar sobre as 

paixões: “[...] mesmo aqueles que possuem as almas mais fracas poderiam 

adquirir um império absoluto sobre todas as suas paixões, se empregassem 

bastante engenho em domá-las e conduzi-las”. (DESCARTES, 1989a, p. 

237). 
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I.6 – A razão iluminista e a crença na descrença 

 

A dialética de razão e afetividade encontra um de seus capítulos mais 

instigantes durante o Século XVIII, com o aparecimento do Iluminismo. 

Para Rouanet (1999), é no Século das Luzes que a reavaliação da 

importância da vida afetiva é radicalizada às últimas conseqüências. No seu 

ímpeto de construir um novo espírito de época, os iluministas 

compreenderão as paixões como decisivas no processo de conhecimento, 

É, neste sentido que Luc des Clapiers de Vauvenarges diz que as 

paixões constituem o fundamento de toda substância, incluindo a alma. Na 

mesma linha, Denis Diderot também afirma que não existe nada de sublime 

no ser humano, se lhe são retiradas as paixões. Sua importância é tal nos 

campos cognoscitivo e moral que equivale à relevância do movimento no 

contexto da física. 

Mas porque motivo a razão iluminista confere tais poderes á 

afetividade se o pressuposto fundamental dos enciclopedistas franceses é a 

ilimitada confiança na Razão? É importante considerar que o Iluminismo é, 

como afirma Mondin (2002b), muito mais que um sistema filosófico. Ele 

constitui um verdadeiro movimento espiritual típico do Século XVIII que 

procura se afirmar como um novo evangelho que advoga a possibilidade de 

o homem ser feliz quando age em conformidade com sua natureza. O 

Marquês de Condorcet (1713–1794), por exemplo, define muito bem o teor 

do pensamento iluminista quando diz que “é iluminando os homens e 

abrandando-os que se pode esperar conduzi-los à liberdade pelo caminho 

fácil e seguro” (apud MONDIN, 2002b, p. 153).  

Fruto da Renascença, da Reforma Protestante, da Revolução Inglesa 

e, indubitavelmente, do pensamento de Descartes conjugado com o 

aparecimento da ciência moderna, o Iluminismo guarda consigo a essência 

de todos estes movimentos: a negação do princípio da autoridade e a busca 

pela autonomia humana. Por este motivo, além de se converter num 

movimento de veneração pela ciência, capaz de realizar um matrimônio 
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entre o empirismo e o racionalismo, o pensamento iluminista é também a 

expressão do antitradicionalismo, representado, principalmente, na sua 

férrea crítica à Igreja e à monarquia, sustentáculos do ancién régime, e no 

seu otimismo utopístico, traduzido na crença de que a razão é capaz de 

eliminar todas as causas de infelicidade e de miséria em quaisquer campos 

do espírito humano. 

Sendo evidentemente eleitas como inimigas da tradição judaico-

cristã, as paixões emergem como dimensão inequivocamente humana, o 

que não significa dizer de modo algum que desfrute da mesma importância 

conferida à consciência, cujo império se torna maior que o absolutismo 

francês tão combatido pelos pensadores iluministas. 

Tanto é assim que um dos movimentos que mais contribuiu para a 

solidificação da razão iluminista foi justamente a construção da 

Enciclopédia, entre os anos 1751 e 1772. Com seus 34 volumes, a 

Encyclopédie ou dictionaire des sciences des arts et des métiers, esta obra 

monumental, que foi composta sob a supervisão de Jean-Baptiste 

D’Alembert (1717–1783) e Denis Diderot (1713–1784), tinha a intenção de 

popularizar o conhecimento racional acumulado durante quase dois mil 

anos, de modo a promover o esclarecimento do cidadão comum e libertá-lo 

das amarras da religião e do poder monárquico. Na visão de Diderot, 

filosofar é o mesmo que descrer, pois é preciso pôr abaixo as barreiras 

levantadas que impedem o pleno exercício da razão, bem como buscar a 

liberdade que é preciosa para o florescimento das artes e das ciências 

(MONDIN, 2002b). 

Na sua tentativa de reposicionar as emoções no contexto da nova 

ordem Vauvenarges afirma, por exemplo, que “foram as paixões que 

ensinaram a razão aos homens (apud ROUANET, 1999, p. 29). Na sua 

compreensão, a consciência é, inclusive, obediente aos sentimentos que nos 

dominam e somente uma falsa consciência poderia ignorar os 

condicionamentos afetivos. 

Também Condillac (1715–1780) concorda com Vauvenarges (1715–

1747) que o conhecimento é um subproduto do desejo, mas é Holbach 

(1723–1789) e Helvetius (1715–1771) que adicionarão, no âmbito da 

afetividade, uma discussão muito cara ao pensamento iluminista: a ordem 
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social. Como todos os seus contemporâneos, que foram profundamente 

marcados pelo empirismo, Holbach entende que as paixões são fruto da 

sensação e que, portanto, têm a ver com a realização dos nossos desejos. 

Ele introduz a ordem social para dizer que é esta quem permite ou não a 

satisfação de desejos e necessidades, gratificando ou frustrando as paixões, 

estimulando algumas e desencorajando outras. Assim procedendo, a ordem 

social também facilita ou dificulta o saber. Existem também as paixões 

cegas, que são aquelas emoções e falsas opiniões estimuladas pelos padres 

que impedem as paixões libertárias e tornam os homens cúmplices das 

mesmas instâncias que os oprimem. 

Já Claude Adrien Helvetius, por sua vez, refere-se às paixões 

civilizadas para denotar as emoções que colaboram para estimular o 

acúmulo do conhecimento. No seu modo de entender, os legisladores 

deveriam fomentar as paixões compatíveis com o interesse geral dos 

cidadãos e, inversamente, desestimular as paixões cegas e anti-sociais. 

Enfim, no limiar entre o Iluminismo e o Romantismo, Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778), compartilhando com seus contemporâneos a crença 

na razão, não é igualmente otimista quanto ao papel da sociedade na 

construção do cidadão. O célebre pensamento a ele atribuído de que “o 

homem nasce bom e é a sociedade que o corrompe” demonstra que é a 

sociedade a fonte de todos os males. Em uma de suas obras mais 

importantes, O Emílio, escrita em 1757, expõe sua doutrina pedagógica, na 

qual afirma que a juventude deveria ser educada fora do convívio social, de 

modo a só retornar a ele apenas quando estivesse devidamente imunizada 

contra a corrupção e preparada para viver sob o senso moral. Somente uma 

educação voltada para a natureza poderia permitir o surgimento da 

compaixão e das outras virtudes morais: 

Permitindo-se a obra da natureza, assiste-se, também neste caso, 

ao brotar espontâneo, do fundo da sensibilidade instintiva, do feixe 

dos sentimentos que arrancam o indivíduo do isolamento e o ligam 

aos próprios semelhantes com vínculos morais. A compaixão pelos 

sofrimentos humanos, a generosidade, a amizade, a justiça e o 

amor conduzirão o jovem a agir em proveito dos outros. O 

exercício das virtudes sociais produz o amor pela humanidade: 
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fazendo o bem, o ser humano torna-se bom. (MONDIN, 2002b, p. 

67). 

Em Rousseau, tal qual ocorreu também a Condillac, existe uma 

ligação íntima entre as emoções e o saber. Este é condicionado por aquelas, 

pois o homem só conhece o que deseja; do mesmo modo, o inverso 

também é verdadeiro, pois quanto mais se diversifica o conhecimento, mais 

as paixões se multiplicam. 

De acordo com Rouanet (1999), apesar de suas múltiplas 

concepções, o que permanece no conjunto das formulações iluministas é 

que a mediação entre interior e exterior, desejo e objeto de desejo, paixão 

de conhecer e objeto conhecido passa sempre pela ordem social. Os 

setecentistas compreendiam que o mundo social é a fonte de todas as 

ilusões da consciência e, por este motivo, ampliaram definitivamente a 

narrativa dos afetos para além da alma e do mundo interior. 
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CAPÍTULO II - AFETIVIDADE, INDIFERENÇA E 
PRÁXIS SOCIAL NO PENSAMENTO DE THEODOR 

ADORNO 
 

 

A contribuição de Theodor Wiesengrund Adorno (1903–1969) para o 

pensamento ocidental é tamanha que ele se torna absolutamente 

necessário, independentemente da afiliação teórico-filosófica de quem se 

faz leitor de sua obra. A envergadura da sua reflexão não pode ser medida 

apenas pela sua própria importância histórica, uma vez que foi um dos 

grandes pensadores perseguidos pelo regime nazista alemão, mas, 

sobretudo, pela profundidade dos seus escritos e pela complexa crítica que 

construiu à sociedade industrial moderna. 

Compreendo seu trabalho como uma dupla tarefa: em primeiro lugar, 

como uma resistência radical de render-se ao status quo vigente, que 

aniquila a diferença e corrói o espírito; em segundo, como a defesa 

irrestrita de um modo de pensar que se recusa a capitular diante do dado 

imediato e do raciocino mecânico do pensamento pós-metafísico. 

De fato, como sintetiza muito bem Olgária Matos (2001), todo o 

trabalho de Adorno poderia ser entendido como a tentativa de responder a 

três questões fundamentais: “o que aconteceu?” “Por que aconteceu?” E, 

enfim, “como foi possível que tenha ocorrido?” Estas perguntas, às quais 

poderia ser adicionada ainda uma quarta, a meu ver, igualmente presente 

nos escritos adornianos, a saber, “o que é necessário fazer hoje?”, não têm 

como objeto somente a emblemática situação particularmente vivenciada 

por Alemanha, Europa e Estados Unidos durante a Segunda Grande Guerra, 

ou eventos como a Revolução de Outubro na Rússia e as inúmeras crises 

sociais e políticas que ocorreram dentro do continente europeu na primeira 

metade do século XX, mas ao próprio rumo tomado pela sociedade 

ocidental após o surgimento da razão iluminista desde o século XVII. 



 37

Não que o trabalho de Adorno seja uma crítica especificamente ao 

movimento Iluminista tomado isoladamente, uma vez que este apenas 

representa o surgimento avassalador do Império da Razão oitocentista, 

erigido contra as monarquias absolutistas e a escravidão da consciência 

pela revelação divina; mas à forma concreta como este projeto veio a 

ocorrer na história humana universal, isto é, como cristalização de um 

conhecimento único numa sociedade fechada e unidimensional, para utilizar 

aqui termos de Herbert Marcuse, um de seus companheiros do Instituto de 

Pesquisa Social de Frankfurt. 

 

 

II.1 - Esclarecimento e aprisionamento da consciência 

 

A análise crítica elaborada por Adorno é, portanto, construída sobre a 

posição onipotente da ciência moderna, como possibilidade única de saber 

legitimamente válido, em nossa civilização (ZUIN et al., 2001). A crítica à 

ciência é ampliada como envolvendo, inclusive, a cultura e o conhecimento 

moderno em todas as formas por ele assumidas. Assim é que na Dialética 

do Esclarecimento, obra publicada conjuntamente com Max Horkheimer 

pela primeira vez em 1947, mas ainda atual, conforme nos lembra o próprio 

Adorno no prefácio à edição alemã, por ele escrito em 1969, no ano de sua 

morte, elabora um prognóstico da conversão do esclarecimento na 

cosmovisão positivista, caracterizada pela mitificação dos fatos, que passam 

a ser entendidos como critério único de verdade e validade, e, por outro 

lado, pela redução da consciência à formalidade lógico-matemática, em 

detrimento do espírito, isto é, da razão como capacidade reflexiva sobre a 

vida e sobre si mesma. 

Adorno e Horkheimer (1985) apresentam o esclarecimento 

(Aufklärung) apropriando-se da mesma definição kantiana, qual seja da 

“saída dos homens de sua auto-inculpável menoridade”. Esta definição, que 

será retomada muitas vezes nos escritos dos frankfurtianos, deixa claro que 

o esclarecimento, como aponta Guido Almeida (1985, p. 07), implica no 

“processo pelo qual uma pessoa vence as trevas da ignorância e do 
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preconceito em questões de ordem prática (religiosas, políticas, sexuais, 

etc.)”. 

Neste sentido, o esclarecimento é o mesmo que desencantamento do 

mundo e libertação do homem das potências míticas da natureza. O 

pensamento esclarecido não comporta as amarras metafísicas da 

contemplação greco-medieval, que enclausurava a ação e o pensar 

humanos sob os ditames do kosmos ou dos desígnios divinos. Isso quer 

dizer que, face à libertação de todo animismo e o anúncio da morte de 

Deus, pela próprio surgimento da ciência galileana, a natureza deixa de ser 

entendida como uma força opressora inexorável e passa a ser oprimida pela 

implacável consciência que a atomiza e a decodifica, no intuito de, 

subjugando-a, modificá-la para que possa atender aos interesses e às 

necessidades do novo homem. 

Se o programa do esclarecimento era, desde Bacon, o 

desencantamento do mundo e sua meta consistia na dissolução dos mitos e 

na substituição da imaginação pelo saber, então se pode afirmar 

conclusivamente o seu sucesso inconteste, uma vez que, em nossos dias, a 

técnica reina soberana como expressão única do conhecimento humano. 

Mas em que medida esta ascensão da técnica e, por conseguinte, 

todo o acúmulo tecnológico gerado a partir desta concepção, pôde 

contribuir para a emancipação humana, entendida aqui como a superação 

da ignorância e a conquista da liberdade? De que modo o conhecimento da 

ciência moderna pôde efetivamente contribuir para a libertação do homem 

das amarras da natureza, entre as quais, a fome e a pobreza? 

A resposta de Adorno e Horkheimer é conhecida: o ser humano 

aportou em uma nova espécie de barbárie, muito mais cruel e violenta do 

que aquela que marcou a aurora da civilização. Se é verdadeira a 

compreensão kantiana de que não é possível haver liberdade sem o 

pensamento esclarecido, também é inegável que cabe ao esclarecimento a 

prisão do espírito na masmorra do pragmatismo cego, que retira do 

pensamento toda roupagem crítica e o transforma em mera capacidade de 

atestar e descrever os fatos: “Abandonando a seus inimigos a reflexão 

sobre o elemento destrutivo do progresso, o pensamento cegamente 
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pragmatizado perde seu caráter superador e, por isso, também sua relação 

com a verdade”. (ADORNO & HORKHEIMER, 1985, p. 13). 

Isso significa que a teoria vira ideologia, pois expressões da barbárie, 

como, por exemplo, o fascínio pelo despotismo e a paranóia racista, nos 

tempos de Adorno, ou o terrorismo internacional e o sectário puritanismo 

político, nos dias de hoje, nada mais são do que a expressão de um 

pensamento coisificado, acrítico, e, por isso mesmo, também aético. O que 

mais expressa, entretanto, a fraqueza do pensamento teórico atual é a sua 

irônica conversão naquilo que ele obstinadamente pretendeu destruir: o 

mito. O que é o pensamento mítico senão toda forma de compreensão da 

vida tomada pela obscuridade, isto é, pela capacidade de dispensar o 

trabalho do conceito na atitude de conhecer? 

O progresso social, esta expressão concreta do esclarecimento na 

esfera da economia política, ao invés de promover a sociabilidade e a 

liberdade humanas, fortaleceu ad infinitum a naturalização do homem, que 

é, no dizer de Adorno e Horkheimer, cada vez mais anulado frente aos 

poderes econômicos. A construção de redes de informações muito precisas 

e cada vez mais onipresentes, bem como a enxurrada de diversões 

assépticas que emergem como lócus da pretensa sociabilidade dos homens 

em tempos hodiernos servem, no dizer dos frankfurtianos, tanto para 

despertar quanto para idiotizar as pessoas.  

Não que Adorno e Horkheimer queiram, com estas afirmações, 

refutar o positivismo em prol de um retorno a um romantismo naturalista já 

superado. Ao contrário, eles querem nos fazer perceber que criticam o 

esclarecimento sem desejar um mundo desesclarecido. A bem dizer, seu 

intuito é libertá-lo do emaranhado que o prende à dominação cega (ZUIN, 

2001).  

O que também precisa ficar muito claro aqui é que crítica ao 

esclarecimento e problematização da sociedade industrial são a mesma 

coisa, pois o conhecimento coisificado que emerge do mundo administrado 

serve para fortalecê-lo da mesma maneira que o pereniza. Por outro lado, 

são também os produtos culturais, científicos e literários alimentados pela 

máquina capitalista de tal maneira que, transformados em mercadorias, 
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tornam-se absolutamente necessários e, por este motivo, precisam ser 

consumidos em toda parte. 

Aqui cai por terra toda crítica de uma pretensa ortodoxia marxista 

que afirma serem os frankfurtianos uma espécie de retorno ao idealismo, 

vez que, segundo esta ortodoxia, teriam abandonado o primado da base 

material em favor de formas superestruturais, como a cultura. 

Provavelmente estes críticos não leram os frankfurtianos com profundidade, 

pois espírito e matéria nunca estiveram tão indissociáveis como na crítica 

adorniana. 

Mas em que sentido o progresso científico se exteriorizou como a face 

perversa do esclarecimento? Não era a ciência a depositária de toda a 

esperança da modernidade, capaz de obter sucesso justamente onde a 

política falhou? 

Entendida como absolutização da técnica, a ciência moderna procura 

dominar a natureza e, ao fazê-lo, desconstrói as suas particularidades, pois 

só assim é possível prover a vida e auxiliar a histórica conservação humana. 

A matematização do método científico significa, por um lado, o combate a 

todo animismo, e, por outro, o alcance da generalização e, por conseguinte, 

da universalidade (MATOS, 2001). No seu esforço pela validade, a ciência 

condena tudo que não se submete aos critérios de calculabilidade e 

utilidade. Todas as ilusões da subjetividade são, portanto, banidas pelo 

positivismo do recinto científico para o mundo da ficção e da literatura. 

Entre estas formas ilusórias incluem-se o conceito, a arte e as afecções. 

O homem de ciência só conhece as coisas na medida em que pode 

fazê-las e, no seu indisfarçável pragmatismo, constrói um mundo sem lugar 

para as diferenças e para as individualidades. O autismo toma o lugar do 

mundo social e a automatização, o da reflexão. 

A dominação do conceito e a rejeição à reflexão crítica deságuam na 

reificação do mundo. Nada mais existe fora dos domínios da razão científica 

e o processo de pensar sem pensamento coisifica o homem, que, ao invés 

de fazer a história, sucumbe a ela. Karel Kosik chama a isso de imersão na 

pseudoconcreticidade, entendida por ele como o “complexo de fenômenos 

que povoam o ambiente cotidiano e a atmosfera comum da vida humana, 
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que, com sua regularidade, imediatismo e evidência, penetram na 

consciência dos indivíduos agentes, assumindo um aspecto independente e 

natural”. (KOSIK, 2002, p. 15). 

O mundo da pseudoconcreticidade, administrado e fetichizado, ao 

mesmo tempo que ilumina, obscurece. Escraviza, quando aparenta libertar. 

O pensar sobre ele reduz-se à simples administração de homens e coisas, 

pois a razão, desvestida de criticidade, transforma-se em instrumento 

universal de fabricação de outros instrumentos. 

Sendo a razão instrumental a mola propulsora do mundo 

administrado, ela se torna obsoleta, pois perde o poder de negação e, deste 

modo, o esclarecimento sacrifica o que deveria ser libertado (CROCHÍK, 

2001). Este sacrifício, para Adorno, perpetua o poder de uma minoria sobre 

o todo, pois o esclarecimento, ao refletir a ordem existente, torna também 

os dominados impotentes. 

Agindo desta maneira, o esclarecimento força os homens à 

conformidade e a coletividade manipulada e manipuladora escraviza as 

disposições individuais. É neste sentido que escrevem Adorno e Horkheimer 

(1985, p. 27): “a unidade da coletividade manipulada consiste na negação 

de cada indivíduo; seria digna de escárnio a sociedade que conseguisse 

transformar os homens em indivíduos”, pois, como afirmam mais adiante, 

“a opressão da sociedade tem sempre o caráter da opressão por uma 

coletividade” (1985, p. 35). 

Enquanto opressão social, a dominação se autovalida pela existência 

do lucro, pois caso este não existe, afirma o capitalista, o sujeito se 

encontra com a a ruína e é abandonado à própria sorte. O lucro, sendo o 

objetivo de todos no sistema, confere legitimidade à opressão entre as 

classes e faz do burguês o sujeito lógico do esclarecimento. É por este 

motivo que Adorno e Horkheimer recorrem à Odisséia e utilizam Ulisses, o 

herói homérico, como expressão do indivíduo burguês. Enquanto 

protoburguês, Ulisses encarna todas as astúcias e imperfeições do 

capitalista moderno. “Desse modo, a Odisséia ganha, para Horkheimer e 

Adorno, o valor de uma alegoria da história da civilização ocidental, na qual 

a transformação de meios em fins sempre foi uma tendência inexorável” 

(DUARTE, 2004, p. 34). 
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No outro excurso, a moralidade burguesa é examinada de modo a 

demonstrar toda sua hipocrisia, pois Juliette, protagonista do romance 

homônimo, também utilizado como metáfora pelos frankfurtianos, pratica 

todas as formas de sexualidade e afetividade desaprovadas pela sociedade, 

não por causa do prazer que expressam, mas pela sua ligação com a 

irracionalidade. 

 

 

II.2 - Paixão e compaixão no pensamento adorniano 

 

Em um mundo administrado, cuja regra é a dominação, formado por 

sujeitos coisificados qual o lugar dos sentimentos? A alegoria mais uma vez 

ajuda a compreender a realidade: não existem vestígios de prazer na 

aventura de Ulisses. Do mesmo modo, não há lugar para a afetividade na 

sociedade industrial. 

Se tudo que está fora da razão instrumental não convém ao 

esclarecimento e se, por outro lado, não há também espaço para a 

diferença e para a sensibilidade, por que haveria algum espaço válido 

reservado para as paixões, senão a sua conversão em mercadoria? 

Como bem afirmam os frankfurtianos, as paixões foram expulsas do 

mundo pelo esclarecimento. Tratando os homens como coisas, elas são 

encaradas apenas como comportamentos, pois “a ordem totalitária instala o 

pensamento calculador [e calculista] em todos os seus direitos e atém-se à 

ciência enquanto tal”. (ADORNO & HORKHEIMER, 1985, p. 85).  

Face à frieza absoluta de uma sociedade coisificada, que se 

acostumou a ser indiferente às formas de opressão cotidiana, os 

frankfurtianos assumem uma postura de certo modo cética quanto ao 

potencial da compaixão como força de libertação humana: “O 

esclarecimento não se deixa enganar; nele o fato universal não tem 

nenhum privilégio sobre o fato particular, nem o amor sem limites sobre o 

amor limitado. A compaixão é suspeita”. E mais á frente, acrescentam que 

a compaixão “confirma a regra da desumanidade através da exceção que 

ela pratica”. (ADORNO & HORKHEIMER, 1985, p. 98).  
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Não que Adorno e Horkheimer defendam uma consciência privada de 

afetividade, como pode parecer à primeira vista. Eles não pretendem 

confirmar a frieza positivista da razão instrumental, que relega as afecções 

ao ostracismo de uma caixa-preta. Isso fica muito claro em escritos como 

Educação após Auschwitz, em que Adorno remete à indiferença e à falta de 

amor a existência de ignomínias como os campos de concentração e a 

polícia política. O que fica muito claro na visão dos frankfurtianos é que a 

compaixão, tomada isoladamente, é insuficiente para promover a 

emancipação humana. 

Além disso, da forma como vêem, a prática da compaixão pode, 

muitas vezes, realizar-se como a mera expressão de atos singulares que, 

pela sua exceção à regra, implicam numa renúncia de mudança do todo, 

perfazendo uma forma de resignação. Assim escreve Adorno (1995, p. 35) 

em Razão e revelação: 

A ajuda ao próximo, por urgente que continue sendo num mundo 

assolado por catástrofes naturais da sociedade, é insignificante em 

relação ao ultrapassar da práxis ante toda imediatez das relações 

humanas, frente a uma transformação do mundo que, finalmente, 

ponha termo às catástrofes naturais da sociedade. 

A questão da compaixão, ao que parece, não se resolve em si 

mesma, mas no contexto que a envolve. É como diz Matos, quando 

questiona se o apelo ao compadecimento ocorre pela identificação de um 

sujeito com o seu igual que sofre, ou, se, de outra maneira, representa uma 

tristeza mimética de aprender a ver “um mesmo de si, no outro exposto, 

vulnerável, mortal” (2001, p. 146). 

O que foi dito para a compaixão vale de certo modo para o prazer. O 

gozo que é, inicialmente, a expressão mais autêntica da nossa natureza, 

também é tornado objeto de manipulação pela sociedade de massa até 

desaparecer por completo nos divertimentos isolados. Organizados desta 

maneira, os momentos de diversão perdem a sua capacidade de catarse 

original: “a purificação das paixões agora é realizada pela diversão, 

perdendo a dimensão libertadora que era a marca da tragédia grega”. 

(DUARTE, 2004, p. 42). 
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Nem mesmo o amor escapa à ideologia da sociedade industrial. 

Nesta, ele é fragmentado e, por assim dizer, faturado: “As pessoas 

assumem em face das outras aquela relação racional, calculadora, que há 

muito fora proclamada como uma antiga sabedoria no círculo esclarecido de 

Juliette”. (ADORNO & HORKHEIMER, 1985, p. 102).  

Mais uma vez o espírito e o corpo são cartesianamente separados na 

realidade. Um dos resultados disso, segundo os frankfurtianos, é, por 

exemplo, o fim do amor romântico, que se torna algo metafísico, porquanto 

cristalize uma dicotomia entre ternura e sexualidade. Assim dilacerado, ele 

só tem lugar no mundo do consumo, como um produto mercadológico 

qualquer. Já o amor sublime, tão fortemente difundido pela cristandade, 

torna-se algo cada vez mais utópico, um ideal a ser buscado, mas pouco 

praticado nas pragmáticas relações cotidianas. Neste sentido, não é forçoso 

se dizer que: 

A civilização cristã [...] jamais conseguiu conquistar inteiramente o 

coração dos povos convertidos. O princípio do amor foi 

excessivamente desmentido pelo entendimento agudo e pelas 

armas mais aguçadas dos senhores cristãos, até que o luteranismo 

eliminou a antítese do Estado e da doutrina, fazendo da espada e 

do açoite a quintessência do evangelho. (ADORNO & HORKHEIMER, 

1985, p. 104).  

O que fica claro, neste caso, é que não foi apenas o amor romântico 

entre as pessoas que, na sua fragmentação, capitulou frente à ciência e à 

indústria. Também não se colonizou somente o amor à espécie ou ao 

semelhante, mas o amor em toda a sua compreensão, inclusive o amor de 

si mesmo. Diante da força avassaladora da razão instrumental um amor 

pervertido e dissociado pelo progresso ocupa o lugar do amor espontâneo e 

gratuito:  

Mas será que, ao tratar de modo tão contundente a sociedade atual, 

analisando o seu lado perverso e, inclusive, desmistificando a pureza da 

consciência e a inocência da afetividade - tão fortemente colonizadas e 

instrumentalizadas por uma cultura marcada pelo pragmatismo, pelo 

positivismo e pela absolutização da esfera econômica, que passa a se tornar 

mais importante do que a própria vida - o pensamento adorniano não 

desemboca na imagem niilista de um beco sem saída? 
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Zuin e seus companheiros se propõem a responder a esta pergunta. 

Para tanto, recordam o escrito que serviu de base a uma conferência 

realizada por Adorno em outubro de 1962: “As instituições esclerosadas, as 

relações de produção não são pura e simplesmente um ser, mas sim, 

embora se apresentem como onipotentes, algo feito por pessoas, e, 

portanto, revogável” (ZUIN et al., 2001, p. 130). 

Nesta, como em muitas outras passagens dos seus escritos, fica 

suficientemente evidente a posição de Adorno em relação à crença de que a 

reversão do esclarecimento unilateral e, por conseguinte, a construção de 

um processo emancipatório constituem possibilidades que devem ser 

incansavelmente buscadas. 

 

 

II.3 - Pensamento crítico e ação transformadora 

 

A questão que emerge daí é de que maneira a emancipação é 

possível? Este problema também é tratado por Adorno e para ele nenhuma 

transformação pode se concretizar sem o pensamento crítico e dialético. 

Para compreender o real é preciso não se submeter a ele. Isso significa que 

o ponto de partida é reconhecer a dominação existente dentro do próprio 

pensamento. É preciso resgatar a consciência de seu asilo auto-imposto em 

favor de um pensar reflexivo, capaz de decompor o todo em suas 

contradições, pois, como bem alerta Kosik (2002), não existe conhecimento 

sem decomposição da realidade. 

O que Adorno entende por pensamento crítico fica bastante claro em 

um de seus escritos, intitulado: Observações sobre o pensamento filosófico. 

Neste, ele o distingue do pensar acrítico e independizado que reina na 

sociedade de massa. Na sua forma dialética, o pensamento é sempre 

criador, pois implica sempre em um reagir á realidade. A concentração, e 

não a atuomação, constitui o momento ativo de um processo que não é 

apenas meditativo ou contemplativo, mas que é intrinsecamente marcado 

pela construção de conceitos. 
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Diferentemente do que ocorre com o pensamento formalizado, os 

sujeitos não se convertem em meros executores, como que antecipando, no 

plano epistemológico, o que mimeticamente também ocorre na esfera do 

agir, onde as pessoas são convertidas em máquinas cibernéticas, incapazes 

de auto-reflexão e de ação transformadora.  

A primazia do sujeito sobre o mundo e não a sua coisificação, como 

conseqüência de um método autocrático, é o resultado mais palpável de um 

pensar crítico, que, por não sucumbir ao dado, exige a coragem da 

resistência: “A força do pensamento de não nadar a favor da própria 

corrente é a de resistir contra o previamente pensado. O pensamento 

enfático exige coragem civil”. (ADORNO, 1995, p. 21). 

A coragem, neste caso, implica também em desobediência aos 

cânones de uma estrutura perversa, cuja cultura é a sua mais perfeita 

expressão. O sujeito histórico é crítico não apenas perante o existente, mas 

também frente a si mesmo, pois racionalidade não é o mesmo que 

racionalização. Nesta última, o formalismo é a marca da consciência feito 

coisa, incapaz de refletir sobre seus próprios limites: “A consciência 

coisificada, que se entende mal a si mesma como se fosse natureza, é 

ingênua: toma a si mesma [...] como se fosse, conforme expressão de 

Husserl, a esfera do ser das coisas absolutas”. (ADORNO, 1995, p. 192). 

Por outro lado, uma consciência libertadora que reflete sobre o 

próprio agir e sobre o mundo, não o faz como se não tivesse rumo. É, 

portanto, marcada por uma indiscutível intencionalidade, já que mergulha 

nos conteúdos objetivos procurando sempre a verdade. 

Em que pese a relevância do pensar crítico e transformador, qual o 

lugar da práxis na construção de um processo emancipatório? Adorno se 

confronta com esta questão em vários de seus escritos, especialmente nas 

suas Notas marginais sobre teoria e práxis. Quem espera que ele siga a 

cartilha da ortodoxia marxista, cujo teor é uma doutrinária apologia da 

práxis em quaisquer circunstância, pode, à primeira vista, desapontar-se. 

Para ele, uma práxis efetiva não pode coincidir com a perniciosa idéia 

de progresso, que redundou na fetichização da sociedade moderna. Num 

sentido estrito, a práxis só se pode efetivar no fim do progresso. Mais uma 
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vez o que fica muito claro é que Adorno não aceita a práxis utilitária e 

irrefletida, consubstanciada na mera transformação da natureza ou no 

ativismo político. Em ambos os casos ela é ilusória e impotente: 

Enquanto a práxis promete guiar os homens para fora do 

fechamento em si, ela mesma tem sido agora e sempre fechada; 

[...] Até se poderia perguntar se, até hoje, toda práxis, enquanto 

domínio da natureza, não tem sido, em sua indiferença frente ao 

objeto, práxis ilusória. (ADORNO, 1995, p. 202). 

Contra a práxis utilitária ele afirma a necessidade da teoria, que não 

deve, em nenhuma hipótese, ser confundida com teoricismo e abstração, 

pois toda a produção adorniana constitui justamente uma resistência a 

quaisquer formas de independização da vida por parte da consciência. Ele 

sabe que uma práxis pragmática somada ao pensamento coisificado 

redunda sempre em dominação. Daí a sua idéia de que “dever-se ia formar 

uma consciência de teoria e práxis que não separasse ambas de modo que 

a teoria fosse impotente e a práxis arbitrária.” (ADORNO, 1995, p. 204). 

Contra as manifestações explícitas de denúncia da teoria, tão 

fortemente marcantes em seu tempo, Adorno compreende que a teoria é o 

lugar-tenente da liberdade. Sem ela não é possível qualquer resistência e 

nada pode ser mais prático do que o pensar crítico, pois, como ele mesmo 

afirma: “Pensar é um agir, teoria é uma forma de práxis” (ADORNO, 1995, 

p. 204).  

Talvez sua ênfase no teórico nos pareça até mesmo um pouco 

exagerada, mas é relevante considerar que ele pretende romper com o 

esclarecimento não por considerá-lo excessivamente racional, mas, ao 

contrário, por causa de sua insuficiência de racionalidade, ou, dito de outro 

modo, pela sua absolutização de uma única forma de considerar a razão. 

É preciso, pois, superar a práxis cotidiana que, nascida do trabalho, 

acompanha-o no seu momento de não-liberdade, refletindo as penúrias da 

vida. A marca maior deste tipo de práxis é a falta de [auto]reflexão e a 

fetichização do mundo administrado. Uma práxis oportuna, ao contrário, 

constituiria um esforço para sair da barbárie e, sendo crítica, não poderia 

utilizar as mesmas armas da irracionalidade, tais como a violência e a 

opressão. Diferentemente do que ocorre com o ativismo, que, para Adorno, 
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constitui uma pseudo-atividade, por conta de sua impermeabilidade á 

teoria, a práxis crítica não pode substituir os fins pelos meios e nem jamais 

pode ser compreendida como a mecânica aplicabilidade do teórico. 

 

 

II.4 - Educação, afetividade e indiferença 

 

Adorno fala mais sobre a práxis crítico-transformadora nos seus 

escritos voltados para a educação. Efetivamente, ele acredita na 

possibilidade de transformação do homem em sujeito pela práxis 

formadora, não separada da teoria crítica, pois, frente a uma sociedade 

hermeticamente organizada e unidimensional, as mudanças nas condições 

objetivas são cada vez mais complexas e improváveis. É relevante insistir 

na subjetividade, através de uma educação contrária a toda forma de 

opressão e barbárie, capaz de produzir sujeitos reflexivos e, por que não 

dizer, também afetivos. 

O ponto de partida para sua reflexão é apresentado em Educação 

após Auschwitz. A experiência dos campos de concentração nazistas no 

tempo de Adorno cuja desumanidade se repete, no caso da sociedade 

hodierna, em masmorras políticas como a prisão de Guantánamo, ou no 

terrorismo das FARC, entre muitas outras violações absurdas às 

individualidades e à soberania das nações, permitem a seguinte reflexão: 

“como é possível que essa barbárie tenha ocorrido?”. 

Quando Adorno diz que Auschwitz é primordial, é porque quer 

demonstrar que toda experiência irrefletida está condenada à repetição. A 

barbárie impetrada em Auschwitz não constituiu uma aberração histórica, 

mas, como ele próprio afirma uma tendência social extraordinariamente 

poderosa em nossa civilização. 

Em um dos programas de rádio anuais em que debatia temáticas 

ligadas à educação com Hellmut Becker, diretor do Instituto de Pesquisas 

Educacionais da Sociedade Max Planck, em Berlim, Adorno define a barbárie 

de maneira muito clara quando afirma que “estando a civilização no mais 

alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontrem atrasadas de 
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um modo peculiarmente disforme em relação a sua própria civilização” 

(ADORNO, 2003, p. 155). É no descompasso entre uma sociedade 

perfeitamente municiada da tecnologia e de todas as condições concretas 

necessárias ao enfrentamento das situações de exclusão e vulnerabilidade, 

por um lado; e, por outro, na irracional produção cotidiana desta mesma 

exclusão que Adorno identifica a expressão moderna da barbárie. 

Em Educação contra a barbárie, ele afirma que, em nome da 

autoridade dos poderes estabelecidos, praticam-se atos que deformam e 

mutilam a essência das pessoas. Assim entendida, a barbárie não é algo 

que afeta apenas a alguns, mas, pela própria onipresença da violência física 

e simbólica desnecessárias, manifesta-se em todos os lugares e, por este 

motivo, ninguém está totalmente livre dela. 

Sendo a exteriorização da claustrofobia da humanidade no mundo 

administrado e, por outro lado, a falência da cultura, a barbárie em sua 

irreprimível fúria de violência e irracionalidade, desintegra também toda 

capacidade de resistência. 

Como contraposição a isso, é preciso desenvolver uma educação que 

não seja mera modelagem de pessoas, pois “ninguém tem o direito de 

modelar alguém a partir de fora” (ZUIN et al., 2001, p. 137). Isso quer 

dizer que, muito mais do que estimular a adaptação e o ajustamento das 

pessoas numa sociedade administrada, a práxis educativa deve promover a 

resistência. 

Em que pese sua crença na educação (SILVA, 2003), Adorno 

compreende que ela não é necessariamente um fator de emancipação. Por 

isso adverte contra os efeitos de um processo educacional pautado no 

esclarecimento e voltado apenas para a adaptação individual aos valores da 

sociedade burguesa, como a competição e o sucesso. Diferentemente de 

uma formação integral, estas iniciativas da educação de massa produzem 

indivíduos atomizados da sociedade capazes de conhecer o preço de todas 

as coisas, mas que desconhecem o próprio valor (MATOS, 2001). 

O resultado da educação de massas, além de um ser humano 

automatizado, é a criação de uma semicultura (Halbbildung), que é 

reforçada todos os dias pela mídia. Atingindo dominados e dominantes, a 
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semiformação cultural reduz o raciocínio crítico á mera curiosidade e faz da 

passividade, expressão maior da sociedade administrada, o próprio modus 

vivendi de uma massa conformada e conformista. Como diz Matos (2001, p. 

144), “Tratando-se de um desconhecimento que se ignora a si mesmo, o 

semiculto é inimigo da cultura, na mesma medida em que uma meia-

verdade não virá a ser uma verdade”. 

Uma educação para a emancipação “só teria algum sentido como 

educação para uma auto-reflexão crítica”. (ADORNO, 1995). Compreendo 

que nesta curta sentença, Adorno sintetiza toda sua compreensão da práxis 

educativa. Ela não ocorre verdadeiramente quando se decodifica o mundo, 

mas sim quando nos reposicionamos diante dele e de nós mesmos. Não 

pode haver educação quando as pessoas são convertidas em meros 

depósitos de informação, como diria Paulo Freire (1987). Este tipo de 

[de]formação nada mais gera do que obediência civil e falsa harmonia 

social. A educação feito práxis ocorre quando as pessoas são 

verdadeiramente afetadas, de tal modo que precisam repensar o seu modo 

de ser, sentir e fazer. 

Como construir, pois, uma práxis educativa que possibilite a auto-

reflexão? Em primeiro lugar, é preciso renunciar à indiferença. Não se 

admite mais uma educação marcada pela rigidez e pela dureza, o que 

equivale a dizer que não se pode educar as pessoas reprimindo a angústia e 

incitando a ausência de emotividade.  

Foi a indiferença e não o ódio que causou ignomínias como 

Auschwitz, pois, como afirma Adorno com notável clarividência: “Cada 

pessoa hoje, sem exceção alguma, sente-se demasiado pouco amada, 

porque cada um só é capaz de amar demasiado pouco” (1995, p. 120). A 

própria fetichização da técnica está ligada à indiferença que marca a 

sociedade atual, porquanto “o tipo propenso à fetichização da técnica está 

representada por pessoas que, dito de forma simples, são incapazes de 

amar” (1995, p. 119). 

O primeiro passo consiste, portanto, em tomar consciência da frieza e 

da indiferença e procurar refletir sobre tudo que conduz a ela. Isto é muito 

importante para impedir a proliferação dos assassinos de escritório - como 
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Adorno chama os burocratas ávidos de poder e ansiosos por impetrar suas 

políticas aniquiladoras da individualidade. 

Também é relevante reconstruir os sujeitos na sua individualidade, 

pois “uma das marcas de nossa cultura, contudo, é a exigência do 

abandono da própria felicidade em nome da coletividade”. (CROCHÍK, 2001, 

p. 22). Adorno reconhece que a individualidade não é algo dado e que, para 

agravar mais ainda a situação, a sociedade de massa premia sempre a não-

individuação, pois ela se sustenta na heteronomia e na impotência dos 

sujeitos. 

Uma educação sem indivíduos, diz Adorno (2003), é opressiva, 

regressiva e seu resultado é a proliferação de ideologias fascistas, que 

pregam, de modo totalitário, o primado da coletividade sobre os indivíduos. 

Uma práxis formativa voltada para a individuação permite fazer do indivíduo 

um núcleo impulsionador de resistência. 

Assim compreendendo, conclama a família, a escola e a universidade 

a, neste momento de conformismo onipresente, fortalecer a resistência 

frente a coisificação da vida. Para tanto, adverte que a reificação do mundo 

administrado deve ser combatido desde a infância: “A crítica deste realismo 

supervalorizado parece me ser uma das tarefas educacionais mais 

decisivas, a ser implementada, entretanto, já na primeira infância”. 

(ADORNO, 2003, p. 145). 

Enfim, educação crítica e processo emancipatório são, para Adorno, a 

mesma coisa. Ele utiliza a idéia de emancipação com o mesmo sentido 

atribuído por Kant: mündigkeit, que quer dizer “fazer uso da própria boca”. 

Emancipar-se é, por assim dizer, conquistar a autonomia. Neste sentido, a 

reflexão adorniana constitui um convite irrecusável para, enfrentando todas 

as formas de passividade impostas, assumir-se como sujeito da própria 

existência. Encerro, assim, com suas próprias palavras: “aquele que quer 

transformar provavelmente só poderá fazê-lo na medida em que converter 

esta impotência, ela mesma, juntamente com a sua própria impotência, em 

um momento daquilo que ele pensa e talvez também daquilo que ele faz”. 

(ADORNO, 2003, p. 185). 
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CAPÍTULO III – ONTOLOGIA E IMANÊNCIA NA 
AFETIVIDADE ESPINOSANA 

 

 

III.1 – A atualidade do pensamento de Espinosa 

 

Um primeiro questionamento que se pode fazer, ao se revisitar o 

pensamento de Baruch de Espinosa, é por que, em pleno século XXI, buscar 

conforto nas reflexões de um pensador tido como racionalista e que viveu 

no distante século XVII? De que modo o obscuro Século do Gênio, em cujo 

cenário se desenvolveram as idéias matrizes do que viria a ser o Império da 

Razão, pode servir de vitrine para responder aos questionamentos de um 

período em que muitos paradigmas mais recentes entraram em crise e que 

a aventura da razão na história da humanidade é vista com prudência e 

desconfiança? 

Além disso, não foram o racionalismo e o empirismo superados pela 

filosofia transcendental de Immanuel Kant (1983), que resolveu a querela 

entre franceses e ingleses ao afirmar que todo conhecimento é obra de um 

sujeito racional e que não existe conhecimento válido que não seja oriundo 

da experiência? Se assim o for, como é possível, nos dias de hoje e após o 

criticismo kantiano, este pretenso retorno ao racionalismo moderno? 

Adicione-se a isso o fato de que Espinosa é um autor relativamente 

pouco trabalhado nos cursos de filosóficos ao redor do mundo. 

Normalmente, os historiadores da filosofia costumam enquadrá-lo na 

mesma escola de Descartes, Leibniz, Pascal e Malebranche (MONDIN, 

2002b; LARA, 1989; REALE e ANTISERI, 2003). Além disso, pesa sobre o 

pensador holandês o rótulo de panteísta, o que certamente tem um efeito 

repulsivo dentro de uma cultura marcada pela matriz judaico-cristã. 

Todas estas questões serviram, eficientemente, para afastar, durante 

muitos anos, o contato acadêmico com o filósofo holandês. Todavia, por que 
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motivo Espinosa foi, por um período de três séculos, verdadeiramente 

relegado ao esquecimento, enquanto pensadores que não construíram obras 

de igual envergadura foram considerados e estudados com maior 

profundidade? 

Contra o argumento do anacronismo em torno das verdades 

seiscentistas é válido afirmar que nenhum sistema filosófico, por mais 

distante que esteja da sociedade atual, é totalmente caduco. Revisitar os 

escritos clássicos de Platão e Aristóteles, por exemplo, bem como os de 

seus seguidores através dos tempos significa retomar as mesmas questões 

fundamentais que guiaram o espírito humano desde a descoberta da razão 

e cujas soluções ou respostas encontram-se permanentemente inacabadas. 

Deste modo, todo pensador é atual desde que tenha enfrentado as 

grandes questões em torno da existência humana e, principalmente, é 

relevante, quando suas postulações permanecem sólidas diante da erosão 

causada pelos ventos da história. 

Quanto ao pretenso desconhecimento em torno da filosofia de 

Espinosa e da sua própria biografia, existem razões que podem ajudar a 

compreender esta postura. Para António Damásio (2004), Espinosa é um 

pensador mais famoso que conhecido. Isso significa dizer que, longe de ser 

irrelevante, a reflexão espinosana é vista como densa, uma vez que 

tematiza questões fundamentais da modernidade nascente. É também 

inquietadora e, por isso, inquietante. Espinosa desafiou as estruturas sócio-

políticas de sua época e, por este motivo, seu pensamento se revestiu de 

certa atmosfera de apostasia e heresia. Também é verdade que ele se 

rebelou contra a filosofia do seu tempo, a religião organizada e o modo de 

vida de seus contemporâneos (DAMÁSIO, 2004), mas, como se sabe, diante 

da intolerante opressão religiosa ou política, o único lugar que se pode 

guardar para o pensamento crítico é, muitas vezes, o da clandestinidade e 

do anonimato. 

Depreende-se daí que o trabalho espinosano não foi propriamente 

ignorado, mas rejeitado não apenas pelos seus contemporâneos como 

também por aqueles que o sucederam. Isso tornou o pensador holandês 

uma espécie de “celebridade desconhecida” durante muitos anos e só muito 
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recentemente seu lugar foi restabelecido no panteão da história do 

pensamento ocidental. 

Com o intuito de resgatar a importância de Espinosa na época 

contemporânea, mas, principalmente, entre os judeus, Rebecca Goldstein 

(2006) empreende uma densa pesquisa em torno da vida e da obra deste 

autor. Para ela, o filósofo da alegria foi o mais importante pensador 

produzido entre os judeus e o horror a Espinosa só é compreensível na 

medida em que ousou rejeitar uma vida baseada nos preceitos da religião 

oficial e abraçou uma outra sem afiliação religiosa. Partilhando deste 

mesmo ponto de vista, Fernando Andrade (2007) afirma que, por ter sido 

considerado ateu numa época em que o poderes temporal e religioso ainda 

não se distinguiam claramente, Espinosa tornou-se, sem sombra de dúvida, 

o pensador mais atacado em toda história. 

É preciso dizer, todavia, que muito antes de trabalhos como o de 

Damásio (2004) ou Goldstein (2006), alguns autores procuraram afirmar a 

atualidade do pensamento espinosano. Seguramente Hegel foi um dos 

primeiros. Após o pensador alemão, muitos outros se seguiram no reexame 

da obra espinosana. Uma das experiências mais interessantes a este 

respeito foi o curso que Victor Delbos (2002) proferiu, entre os anos de 

1912 e 1913, na Sorbonne. Este trabalho foi compilado e publicado pela 

primeira vez na França em 1916 e, de acordo com Marilena Chauí (2002), a 

mais importante intérprete brasileira de Espinosa, teve imensa importância 

histórica, pois inaugurou os estudos de filosofia espinosana como obra 

autônoma. Conforme esta autora não se pode esquecer, ainda, que a Escola 

de Saint-Simon já havia aceitado certos princípios do espinosismo e que 

Renan já o teria elogiado numa conferência em 1877, mas foi certamente a 

Escola de Victor Cousin que nos ofereceu a primeira interpretação positiva 

da filosofia espinosana, quando estabeleceu uma distinção entre panteísmo 

e ateísmo. 

Também o Romantismo Alemão de Lessing, Schiller e Fichte construiu 

uma visão positiva da obra espinosana, ao ressaltar o equilíbrio harmônico 

construído pelo filósofo holandês entre as concepções de Deus e Natureza, 

homem e mundo, sentimento e razão (De PAULA, 2007). Não se pode 

esquecer também que Friedrich Nietzsche assumiu concordar com Espinosa 
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em vários aspectos de seus escritos e que Bérgson, certa feita, afirmou que 

o espinosismo constitui o ponto de partida de toda filosofia. Não menos 

importante, ainda, é a leitura de Deleuze (2002), que procura nos oferecer 

uma interpretação nietzscheana do pensamento espinosano. 

Vale a pena mencionar também que, de acordo com Bader Sawaia 

(2003b), Espinosa foi o filósofo predileto de Vygostky e, seguramente, o 

mais citado por ele ao longo de sua obra monumental. Foi, aliás, Sawaia 

(2003b, 2003c) quem trouxe o pensamento espinosano para o recinto da 

psicologia social, aproximando as abordagens de Vygotsky e de Espinosa, 

sobretudo em torno da temática da afetividade. A herança vygotskyano-

espinosana está presente em toda a obra desta pesquisadora, que soube 

dar continuidade aos primeiros estudos sobre emoções e sentimentos na 

psicologia social latino-americana, na esteira do trabalho pioneiro de Sílvia 

Lane (LANE & SAWAIA, 1995). 

Damásio (2004) também está de acordo que Espinosa é 

profundamente relevante para a discussão sobre sentimentos e emoções, 

apontados pela pesquisa damasiana como constituindo aspectos centrais da 

vida humana. Na mesma linha de raciocino, segue Sawaia (2003b) quando 

diz que a afetividade espinosana é plena de positividade epistemológica e 

política, uma vez que os afetos são deslocados da órbita dos instintos para 

o campo do conhecimento ético-político. 

Uma vez restabelecido no lugar que lhe é de direito, como um dos 

maiores filósofos da história da humanidade, vale a pena mergulhar na sua 

teoria, imprescindível para o estudo da afetividade em qualquer disciplina 

das ciências humanas.  

 

 

III.2 - O pensador que polia lentes: o confronto entre a vida e 
a obra espinosanas 

 

A teoria de Espinosa começa com a saga que foi sua própria vida, 

pois ele não apenas escreveu sobre a positividade de sentimentos e 

emoções ou refletiu sobre a necessidade da liberdade. Ele vivenciou tudo 
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isso em sua curta, porém intensa vida. Se constitui uma verdade 

largamente aceita que os pensamentos de um homem exprimem o seu 

modo de viver, então o que se pode dizer de alguém que escreveu, em 

plena Europa absolutista, sobre a beleza de ser livre e os fundamentos da 

democracia?  

A família de Espinosa é oriunda de Espinoza de Los Monteros, região 

localizada na província espanhola de Castela, mas, em 1492, deslocou-se 

para Portugal, onde, seis anos depois, foi forçosamente convertida ao 

Cristianismo. Para escapar da violenta inquisição portuguesa, o pai de 

Espinosa migrou, ainda criança, para Nantes, na França, e, finalmente, na 

década de 1590, chegou a Amsterdam, nos Países Baixos (CHAUÍ, 1989). 

Foi nesta importante cidade que, no ano de 1632, nasceu Bento de 

Espinosa, o terceiro filho dos judeus portugueses Ana Débora Sénior e 

Miguel de Espinosa. 

Longe de ser uma exceção, o percurso da família de Espinosa retrata 

a dura realidade vivida pelos judeus marranos de sua época3. Marrano, 

como se sabe, era o nome dado aos judeus convertidos involuntariamente 

ao Cristianismo. Também chamados de cristãos novos, os marranos 

aceitavam a nova fé, mas, na intimidade de suas famílias, continuavam a 

praticar os ensinamentos da religião de Moisés. Numa cultura em que a fé 

cristã imperava como critério de inclusão social e política, ser marrano 

significava viver rodeado pelo perigo e pela desconfiança. Como bem 

lembra Goldstein (2006) a palavra “marrano” constitui uma derivação de 

“suíno” no castelhano antigo. Servia, portanto, muito bem ao propósito de 

insultar àqueles que conservavam a crença judaica sub-repticiamente.  

Os judeus de Amsterdam eram, em sua maioria, oriundos da 

Península Ibérica, pois é sabido que, em 1492, os judeus foram expulsos da 

Espanha, sob os poderes de Ferdinando de Castela e Isabela de Aragão e, 

                                                 
3 Como apresentam muito bem Will Durant (1996) e Rebecca Goldstein (2006), a história 
dos judeus, desde a Diáspora (70 d.C.), quando foram impelidos a deixar a Terra Santa, por 
conta da captura de Jerusalém pelo Império Romano, até o estabelecimento de seu Estado, 
após a Segunda Grande Guerra, constitui uma das mais importantes epopéias históricas da 
humanidade. Perseguidos e dizimados pelos adeptos das grandes religiões, espalharam-se 
por todos os continentes. As duas principais levas se concentraram na Europa Central e na a 
Península Ibérica. No primeiro caso dedicaram-se principalmente ao comércio e às finanças, 
já os judeus da Ibéria puderam também absorver o conhecimento médico, filosófico e 
matemático dos árabes, que iniciaram a conquista muçulmana da Espanha ainda no século 
VIII. 
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cinco anos mais tarde, Manuel I, rei de Portugal, decretaria que todos os 

judeus deveriam se converter imediatamente ao Catolicismo. Assim sendo, 

as primeiras levas de “Cristãos Novos” chegam a Amsterdam em 1590 e, 

durante certo tempo, continuam a esconder sua verdadeira fé dos 

calvinistas holandeses. O judaísmo só será aceito, ainda que sob certa 

pressão, em 1615, quando a colocação dos judeus em Amsterdam é 

formalmente reconhecida pelas autoridades locais. Neste período o culto 

público ainda não era permitido, o que veio a ser concretizado em 1619, 

quando o Conselho da Cidade de Amsterdam permitiu aos judeus praticar 

livremente sua religião (GOLDSTEIN, 2006). É bom que se compreenda que 

esta permissividade calvinista para com os judeus deu se muito mais por 

razões econômicas do que propriamente por conta da alardeada tolerância 

religiosa que reinava na capital holandesa (ANDRADE, 2007). 

De acordo com RIZK (2006), as três principais comunidades judias de 

Amsterdam unificaram-se em 1639, sob o nome de Talmud Torá. Neste 

período, os judeus já gozavam de certa segurança e de relativa proteção e, 

por este motivo, começaram a redescobrir sua identidade e sua cultura 

religiosas. 

É importante que se diga que o século XVII ficou conhecido como o 

“Século de Ouro” das Províncias Unidas (RIZK, 2006) e, particularmente, 

Amsterdam funcionava como uma espécie de cidade-farol ou cidade-mundo, 

para utilizar uma terminologia mais ao gosto de Milton Santos (1993). 

Como se sabe o esplendor seiscentista não foi um privilégio do povo 

holandês, pois nesta época estabeleceram-se as bases para a construção do 

mundo hodierno. Este tempo poderia muito bem se chamar de a Idade das 

Interrogações ou Século de Hamlet, como propõe Damásio (2004), pois é 

nele que florescem as inquietações e os conhecimentos que fundariam a 

ciência moderna. São contemporâneos de Espinosa: Giordano Bruno, Miguel 

de Cervantes, Francis Bacon, Nicolau Copérnico e Wiliam Shakespeare. No 

campo mais estritamente filosófico, temos também Descartes, Hobbes, 

Pascal e Leibiniz, sem falar nas inequívocas contribuições de Newton, Kepler 

e Harvey. 

Se em toda Europa assistia-se ao surgimento irrepetível destes 

vultos, a Holanda, de um modo geral, e, particularmente, Amsterdam 
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viviam uma atmosfera radiante (DAMÁSIO, 2004). O êxito econômico e os 

intercâmbios, provocados principalmente pelas navegações, propiciavam 

certo liberalismo político, que, por sua vez, estimulava o pluralismo de 

idéias e favorecia o debate crítico. Amsterdam se converteu numa espécie 

de terra prometida, onde era possível crescer sócio-economicamente num 

ambiente de relativa tolerância racial e religiosa. Neste contexto, a 

comunidade judia se tornou rica cultural e financeiramente e podia, 

inclusive, usar o português, sua língua original, em casa, no trabalho e na 

sinagoga. Os protestantes holandeses imprimiam poucos limites aos judeus, 

que, após séculos, organizavam-se novamente como nação numa Nova 

Jerusalém. Não interessava, pois, aos calvinistas4 contemporizar com 

judeus que produziam riquezas em pleno território holandês. O seu inimigo 

histórico era, como se sabe, os católicos, principalmente os espanhóis, que 

ansiavam por retomar o domínio perdido, em 1648, sobre os Países Baixos. 

Neste ano, pelo Tratado de Vestfália, foi conquistada a independência 

holandesa da coroa espanhola e, após o fracasso de uma tentativa 

monárquica com a Casa de Orange, estabeleceu-se na Holanda uma 

república, tendo á frente Jan de Witt como o Grande Pensionário. Durante 

as duas décadas da gestão republicana de De Witt houve, efetivamente, 

espaço para o livre pensamento e para a tolerância. Este clima só viria a se 

modificar novamente em 1672. Diante da invasão das tropas francesas de 

Luís XIV, o nacionalismo holandês emergiu fortemente, como também 

reapareceu o desejo popular por um poder forte e austero. O resultado foi o 

assassinato bárbaro bdos irmãos De Witt e o retorno ao regime monárquico, 

tendo á frente o Stathouderat de Guilherme III5. 

Foi exatamente nesta sociedade de reconstrução cultural, religiosa e 

política que nasceu Espinosa, rodeado de uma pletora de riquezas 

intelectuais e financeiras (DAMÁSIO, 2004). Veio ao mundo no mesmo ano 

em que nascia também John Locke e que, tristemente, marcou a denúncia 

de Galileu Galilei pelo Tribunal do Santo Ofício. René Descartes contava já 

                                                 
4 Convém lembrar que as Províncias Unidas dos Países Baixos se converteram em um Estado 
protestante, desde 1579, através do episódio que ficou conhecido pela historiografia como a 
União do Utrecht. 
 
5 Em que pesem essas mudanças políticas ocorridas, a Holanda foi uma república durante a 
maior parte da vida de Espinosa e foi no Período De Witt (1653-1672) que ele escreveu a 
maior parte de suas obras (CHAUÍ, 1989). 
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seus 32 anos e era o mais importante filósofo numa época em que 

Rembrandt, não muito longe dali e ainda jovem, começava seu ofício de 

extraordinário pintor. 

É particularmente interessante a questão em torno do seu nome. 

Bento foi o seu nome de batismo, cujo significado em português, que era a 

língua da comunidade judia de Amsterdam e também o idioma falado na 

sua própria casa, é o mesmo que Baruch, seu nome em hebraico, e 

Benedictus, como é grafado em latim. Em que pesem as diferenças 

idiomáticas o significado deste nome é o mesmo e quer dizer abençoado. Já 

o sobrenome Espinosa deriva-se, segundo Goldstein (2006), da palavra 

“espinho”. Seguramente os respectivos significados de seu prenome e de 

seu sobrenome encontram lugar na biografia de Espinosa, pois, ao mesmo 

tempo, em que nos agraciou com reflexões intrigantes sobre o espírito 

humano, também adornou-nos com espinhosas questões. 

Como todos os jovens marranos de família abastada de sua época, 

Baruch de Espinosa estudou a língua hebraica, os Escritos Sagrados e a 

história do povo judeu. Tinha sete anos quando iniciou seus estudos na 

Escola Talmud Torá. Na Academia da Coroa e da Lei penetrou nos grandes 

problemas do judaísmo de sua época, que, longe de constituir uma cultura 

homogênea, mais parecia uma miscelânea de crenças, cujas diferenças de 

concepções entre os seus praticantes eram profundas e, muitas vezes, 

inconciliáveis. Abraão Ibn Izra, por exemplo, despertou-lhe as primeiras 

dúvidas sobre a unidade do Pentateuco, os cinco livros iniciais da Bíblia e 

escritos fundamentais do Torá, cuja autoria é atribuída pela tradição a 

Moisés. Com a leitura de Gersonides, percebeu uma série de discrepâncias 

cronológicas nos Livros Sagrados. Seus questionamentos tornaram-se mais 

contundentes ainda ao ler Maimônides, um judeu escolástico e de forte 

tendência aristotélica. É certo também que conheceu o trabalho de Leon 

Hebreu, escritor que procurou alinhar as concepções judaicas e 

renascentistas, ao propor uma visão de mundo baseada no amor e na força 

cósmica. De acordo com Chauí (1989), a teoria espinosana do amor 

intelectual de Deus mostra fortemente a influência de Leon Hebreu sobre 

Espinosa, que estudou ainda com Morteira, o maior talmudista de 

Amsterdam. Através dele conheceu a Cabala, que desprezaria mais tarde 
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por compreendê-la como sendo apenas uma das muitas formas de 

superstição. 

Estes elementos contraditórios da cultura judaica refletiam o 

problemático mundo em que vivia Espinosa. Ás contradições internas da 

comunidade judaica adicionavam-se ainda as distintas cosmovisões dos 

calvinistas holandeses, que, constituíam a população dominante na cidade. 

A imersão nesta miríade de pensamentos e crenças marcou fortemente a 

sua juventude. Talvez por esta razão foi que Gebhart (apud CHAUÍ, 1989), 

referindo-se a Espinosa, certa vez afirmou que sua nação e sua religião não 

foram para ele uma realidade, mas um grande problema.  

Um episódio que afetou decididamente a relação de Espinosa com as 

instituições judaicas foi, provavelmente, o caso Uriel da Costa, que, por 

conta de sua enorme teatralidade, chocou toda a comunidade de 

Amsterdam. Uriel da Costa, que nascera no Porto com o nome de Gabriel da 

Costa, era um parente afastado de Espinosa, pelo lado de sua mãe, que 

também era oriunda da mesma cidade. Tendo recebido uma educação 

católica e crescido numa vida de privilégios, típica de qualquer família 

aristocrática e abastada como a sua, Gabriel chegou a se tornar professor 

da Universidade de Coimbra. Entretanto, acabou por se mudar para a 

Holanda, pois, ao concluir que a fé de seus ancestrais lhe parecia mais 

verdadeira e preferível, tornava-se um alvo potencial da cruel inquisição 

portuguesa. Uma vez em Amsterdam, despiu-se do nome original e adotou 

a variante hebraica Uriel. A partir de então, devotou-se apuradamente aos 

estudos do judaísmo e tornou-se um pensador célebre na cidade. O que de 

fato se tornou problemático foi que Da Costa encontrou profundas 

contradições também na crença judaica e decidiu publicá-las. Entre as 

inadequações encontradas por ele, estava a idéia de imortalidade da alma, 

bem como a certeza de que a salvação não deveria ser baseada no medo. 

Adicone-se a isso uma posição férrea com relação à religião organizada e a 

crença de que Deus nada poderia ter de humano. Por causa destas 

reflexões, criou-se uma profunda divergência entre Da Costa e a Sinagoga 

de Amsterdam, que procedeu conforme o esperado. Inicialmente, 

admoestou-lhe a renegar o seu pensamento e a obedecer aos preceitos da 

tradição. Como não houve resposta por parte de Uriel, a Sinagoga resolveu 
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expulsar-lhe formalmente. Algum tempo depois, ele foi reintegrado e 

novamente expulso. Procurou, então, abrigo na comunidade judaica de 

Hamburgo, da qual também viria a ser expulso. Ao retornar a Amsterdam e, 

considerando sua idade avançada e sua saúde abalada, além do embaraço 

causado pelos confrontos com a sinagoga, Da Costa aceita a proposta de 

reintegração, que só seria possível com uma cerimônia de retratação de 

suas heresias. Neste evento, ocorrido em 1640, Uriel foi também flagelado 

publicamente, para que “a natureza grave do seu crime não passasse 

despercebida” (DAMÁSIO, 2004, p. 255). Recebeu 39 chibatadas em suas 

costas nuas, enquanto a comunidade salmodiava. Por último, precisou 

deitar-se à porta da sinagoga para que todos os participantes que saíssem 

do templo pudessem passar sobre seu corpo decaído. No mesmo ano em 

que ocorreram estes fatos, Uriel da Costa resolveu dar cabo de sua vida. 

Seu suicídio marcou o fim de sua conflituosa relação com a comunidade 

judaica de Amsterdam. Espinosa contava então oito anos de idade e 

participava ativamente do cotidiano da comunidade judaica na Sinagoga. 

Embora não se encontrem menções a este episódio na obra 

espinosana, é certo que ela foi impactante na vida do jovem filósofo, pois, 

de acordo com a posição de Damásio (2004), a posição de Da Costa com 

relação à religião organizada em muito se aproxima da concepção de 

Baruch de Espinosa. 

Numa trajetória, em muitos aspectos, similar à de Uriel da Costa, 

Espinosa, que também se tornara uma autoridade sobre o Talmud a ponto 

de interrogar os alicerces do conhecimento que o absorvia, encontrou, ao 

fim de seus estudos judaicos, novas concepções sobre a natureza humana e 

sobre Deus. Alem disso, aproximou-se de outros jovens não-judeus, com os 

quais construiu uma sólida amizade, como ocorreu, por exemplo, com 

Simon de Vries, um rico mercador que se tornaria amigo de Espinosa 

durante toda sua vida. 

É relevante dizer que entre os protestantes holandeses havia dois 

grupos importantes: os liberais (remontrantes), que expressavam certa 

tolerância religiosa e buscavam a liberdade de consciência; e os gomaristas 

(contra-remontrantes), que eram monarquistas e mais ortodoxos com 

relação à crença calvinista da Graça e da predestinação. O relacionamento 
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de Espinosa foi, sobretudo, com os primeiros (RIZK, 2006), pois os 

calvinistas liberais eram favoráveis ao cartesianismo e, alguns deles, 

formavam o grupo dos colegiantes (integrantes do Collegi Prophetica), entre 

os quais se encontrava a maior parte dos amigos de Espinosa (CHAUÍ, 

1989).  

A partir de 1650, Espinosa freqüenta a escola do ex-jesuíta Franz Van 

den Enden de Bremen, onde aprende o latim, língua científica da época. 

Sabe-se que este período foi extremamente rico para Espinosa, pois pôde 

estudar também ciências naturais e filosofia. Examinou com profundidade, 

especialmente, a obra de René Descartes. Os estudos do cartesianismo 

resultaram em um mergulhar denso no racionalismo do século XVII e 

Espinosa se interessou, principalmente, pelo desafio enfrentado pelo 

racionalista francês de elaborar as noções de método, verdade, ser e ação 

(CHAUÍ, 1989). 

É um consenso entre os biógrafos de Espinosa de que Van den Enden 

catalisou o seu desenvolvimento espiritual. Para Damásio (2004), por 

exemplo, Espinosa fortaleceu significativamente o seu apetite de viver nesta 

época. Por outro lado, como conseqüência da relação com o novo tutor, 

seus conflitos com a comunidade judaica tornaram-se muito mais 

freqüentes e intensos. 

A sua excomunhão veio a ocorrer efetivamente em 1656. quando foi 

chamado por Morteira, respeitável talmudista e seu antigo professor, para 

que se retratasse. Espinosa, que tinha então 24 anos, recusou-se em 

atender à convocação, que passou então a ser feita por uma instância 

superior, a própria Sinagoga de Amsterdam. Após ser submetido a um 

intenso interrogatório em que foi acusado de heresia, sabe-se que os 

veteranos da Sinagoga tentaram persuadi-lo com a proposta de que 

consentisse em manter ao menos uma lealdade externa à sua sinagoga e à 

sua fé (DURANT, 1996). Uma vez que recusou à oferta e, percebendo a 

retaliação iminente, Espinosa tomou a iniciativa de afastar-se da 

comunidade judaica. Para concretizar este ato escreveu o opúsculo Apologia 

para justificar uma ruptura com a Sinagoga, atualmente perdido. 
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A cerimônia em que sua excomunhão foi consumada, com todas as 

formalidades do ritual hebraico, ocorreu no dia 27 de julho daquele ano. 

Transcrevo a seguir, parte do herem que foi lido em assembléia: 

Com o julgamento dos anjos e a sentença dos santos, nós 

anatematizamos, execramos, amaldiçoamos e expulsamos Baruch 

de Spinoza, com a concordância de toda a sacra comunidade [...]. 

Que ele seja maldito durante o dia, e maldito à noite; que seja 

maldito deitado, e maldito ao se levantar; maldito ao sair, e 

maldito ao entrar. Que o Senhor nunca mais o perdoe ou o 

reconheça; que a ira e a indignação do Senhor queimem daqui por 

diante contra este homem, carreguem-no de todas as maldições 

escritas no Livro da Lei e apaguem seu nome sob o céu [...]. 

Ficam, portanto, todos advertidos de que ninguém deverá 

conversar com ele, ninguém deverá comunicar-se com ele por 

escrito; que ninguém lhe preste qualquer serviço, ninguém resida 

sob o mesmo teto que ele, ninguém se aproxime dele mais de 

quatro côvados, e que ninguém leia qualquer documento ditado por 

ele ou escrito por sua mão (DURANT, 1996, p. 158) 

A sua excomunhão foi lida in absentia no mesmo palco em que Da 

Costa se retratou e, como se sabe, um ato desta natureza em pleno século 

XVII implicava, evidentemente em consideráveis conseqüências. Algumas 

eram de caráter religioso, pois significava a total exclusão do credo judaico 

e do modo de vida daquele povo. Havia também as conseqüências sociais, 

pois a atitude excludente resultava até mesmo na interdição de contato 

físico com outras pessoas da comunidade. Decorrente disso, surgiam, ainda, 

implicações econômicas, uma vez que se impossibilitavam quaisquer 

negócios entre o excomungado e os outros judeus (DAMÁSIO, 2004). 

Por conta do seu caráter irrevogável e extremamente rígido, a 

excomunhão de Espinosa foi muito mais cruel e destrutiva do que fora a de 

Uriel da Costa ou qualquer outra que tenha ocorrido em solo holandês. 

Aliás, como bem descreve Goldstein (2006), ela foi demasiado rígida 

mesmo que se considere o que aconteceu em outros países. Segundo esta 

autora, a excomunhão judaica não significava usualmente uma punição 

final, mas um período de isolamento que poderia durar de um dia a vários 

anos. Seu objetivo era criar situações de tal embaraço público que 

permitissem desestimular novas objeções e, por conseguinte, controlar a 

diversidade e fortalecer a assim chamada nação judaica. Por que motivo, no 
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caso de Espinosa, ela tomou ares de um ato irrevogável e irreconciliável? 

De acordo com Goldstein, a comunidade de judeus de Amsterdam 

carregava o trauma histórico da perseguição inquisitorial hispânico-

portuguesa e, por assim dizer, procurava desesperadamente manter, como 

sendo a maior das preocupações, sua identidade cultural e religiosa. A 

maneira mais contundente de garantir a ordem foi ser implacável com o seu 

filho mais famoso, cujas espinhosas questões remetiam não apenas a uma 

reforma da fé judaica, mas a conseqüências muito mais fortes, já que sua 

concepção de Deus beirava ao que judeus e cristãos comumente entendem 

por ateísmo. Neste aspecto, encontra-se algo que, indubitavelmente, 

revestiu de maior gravidade a posição de Espinosa e, por conseguinte, 

tornou mais severa a retaliação à sua postura. Como as idéias espinosanas 

acerca da Revelação não contrariavam apenas os preceitos judaicos, mas 

também os dogmas da cristandade, os judeus de Amsterdam ficaram 

temerosos de que uma penalidade leve pudesse criar descontentamento 

entre eles e seus anfitriões holandeses. Com bem define Durant (1996, p. 

199): “sua religião era, para eles, o seu patriotismo e sua fé [...] e a Bíblia, 

cuja veracidade Spinoza impugnara, era a ‘Mãe Pátria Portátil’ de seu povo; 

nessas circunstâncias, achavam eles, heresia era traição e tolerância, 

suicídio”. 

A relação conflituosa entre Espinosa e a instituição judaica não se 

encerraria com a excomunhão. Em 1660, a Sinagoga de Amsterdam 

formalizou uma petição às autoridades municipais, denunciando-o por 

ameaça à devoção e à moral. No ano seguinte, Espinosa veio, pois, a se 

instalar em Rijnsburg, no subúrbio de Leyden, onde pôde iniciar mais 

intensamente sua produção filosófica. Escreveu, assim, o Tratado da 

reforma do entendimento e o Breve Tratado. Além disso, começou uma 

ampla Correspondência dirigida a alguns de seus amigos, entre os quais 

Henrich Oldemburg e Simon de Vries, com quem discutiu acerca de 

importantes questões em torno do seu sistema filosófico. 

Tendo se afastado dos negócios de sua família e por estar morando 

em outra cidade, Espinosa precisava garantir o seu próprio sustento. Fez-se 

filósofo-artesão, como gosta de dizer Gilles Deleuze (2002). Aprendeu, pois, 

o ofício de fabricar e polir lentes de microscópios com uma máquina que ele 
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mesmo inventou. Também chegou a dar aulas de filosofia a um aluno em 

sua própria casa. Esta experiência resultou na redação do livro Princípios de 

filosofia cartesiana (1664), o único trabalho que pôde publicar em seu 

nome. 

É certo que trabalhou o resto de sua vida como polidor de lentes, 

como também se sabe que não acumulou outras posses, exceto o material 

utilizado em seu trabalho, sua cama, que herdara de seus pais, e seus 

livros. Neste sentido, Damásio (2004) tem razão quando diz que seu estilo 

de vida, marcado pelo desprendimento das coisas materiais e pelo apetite 

de conhecer, em muito se assemelha ao modo de viver dos santos.  

Em 1663, mantendo sua atividade como polidor de lentes, instalou-se 

em Voorburg, próximo à cidade de Haia, onde veio a morar com o pintor 

Daniel Tydemann. Neste período, escreveu os Pensamentos metafísicos e 

iniciou o que viria ser sua obra magna: a Ética. 

Já em 1670, mudou-se definitivamente para Haia, cidade em que 

viveria até o final dos seus dias, e publicou anonimamente o Tratado 

Teológico Político6, como reação à tortura e ao assassinato de seu amigo 

Adriaan Koerbagh7 pelas autoridades civis holandesas (ANDRADE, 2007). 

No ano seguinte, iniciou um interessante intercâmbio de escritos com 

Leibiniz8, célebre pensador que, anos mais tarde precisaria defender-se da 

acusação de ser espinosista.  

Em 1673, declina a oferta que lhe foi feita de assumir a cátedra de 

professor de filosofia na Universidade de Heildeberg. Sua recusa ocorreu tão 

logo tomou conhecimento de que não poderia expressar livremente as suas 
                                                 
6  De acordo com Rebecca Goldstein (2006), o Tractatus theologico-politicus veio ser banido, 
no ano de 1674, por um edito promulgado pelas autoridades dos Estados Gerais da Holanda. 
Convém lembrar que esta mesma obra já havia sido denunciada quatro anos atrás pelo 
Conselho Calvinista de Amsterdam. 
 
7 A publicação do Tratado Teológico-Político colocou em perigo não apenas Espinosa, mas 
também os seus companheiros, principalmente os republicanos, pois estes também 
passaram a ser acusados de ateísmo (SCALA, 2003). Com efeito, a detenção de Adriaan 
Koerbagh, um de seus amigos mais próximos, deu-se em 1668 porque sustentara opiniões 
muito parecidas com as de Espinosa. Conforme a pesquisa de Durant (1996), Koerbagh foi 
condenado a dez anos de prisão e lá morreu, depois de cumprir dezoito meses de sua 
sentença. 
 
8 Gottfried Wilhelm Leibniz chegou a visitá-lo em sua casa, na cidade de Haia, no ano de 
1675. Após a morte de Espinosa, sabe-se que também John Locke quis conhecer sua morada 
e saber mais sobre ele. Talvez isso lhe tenha influenciado a escrever as Cartas sobre 
tolerância (1689), cujo teor constitui uma defesa da liberdade religiosa. 
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convicções na célebre instituição alemã. Preferiu retomar e concluir sua 

Ética, o que veio a se concretizar no ano de 1675. No entanto, face à onda 

repressora que invadira a Holanda com o assassinato de De Witt cinco anos 

antes, foi aconselhado pelos amigos a não publicá-la. Escreveu, em seguida, 

o Tratado político, que ficou inacabado. 

O trabalho como polidor, que lhe supriu dos recursos suficientes para 

garantir sua sobrevivência nos lugares onde morou, contribuiu, de modo 

inverso, para o abreviamento de sua vida. O pó que se acumulava nas 

lentes foi pouco a pouco invadindo seus pulmões de modo a intoxicá-lo e, 

por este motivo, veio a falecer, aos 44 anos de idade, em fevereiro de 

1677. Se, efetivamente, chegou a ter tuberculose, como querem crer alguns 

de seus biógrafos, ou, se não desenvolveu esta doença, mas uma outra 

chamada silicose, como defendem outros; o certo é que a causa de sua 

morte deu-se por complicações pulmonares, resultantes de anos a fio no 

ofício de polir lentes. 

No final do mesmo ano em que faleceu, seus amigos organizaram e 

publicaram um livro em latim com o nome de Opera posthuma. A Ética 

formava o cerne deste compêndio que, rapidamente, foi também traduzido 

para o francês e para o holandês. É importante salientar que, mesmo após 

sua morte, a livre leitura de sua obra não se tornou uma realidade, pois 

seus escritos foram condenados por judeus e calvinistas holandeses. O 

Vaticano também colocou os livros de Espinosa em seu Índex 

Expurgatorius, o que significava a proibição de qualquer contato com sua 

obra e, por último, as próprias autoridades holandesas trataram de seguir 

um caminho que foi rapidamente copiado pelos dirigentes de outros países, 

a saber: banir a obra espinosana de quaisquer estabelecimentos, fossem 

eles públicos ou privados. Entretanto, Jan Rieuwertz, editor de Amsterdam, 

e os outros amigos de Espinosa, mesmo sabendo que publicar e distribuir os 

escritos espinosanos constituía grave crime, conseguiram, com grande 

maestria9, disseminar clandestinamente uma grande quantidade de livros 

de Espinosa na Holanda e no resto do continente europeu. 

                                                 
9  Segundo Will Durant (1996), a estratégia utilizada por Riewertz e os outros amigos de 
Espinosa para difundir a sua obra proibida era a seguinte: o livro circulava por toda Europa 
com capa e títulos falsos, de modo a parecer um tratado de medicina ou uma narrativa 
histórica. 
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III.3 - A ontologia espinosana: monismo e racionalismo 
absoluto 

 

Hadi Rizk (2006) compreende que as bases do pensamento 

espinosano foram marcadas, principalmente, por três fatores. O primeiro 

deles está ligado ao aparecimento da física matemática de Galileu, que 

marca a procura por idéias claras e distintas tanto no campo da ciência 

nascente quanto no espírito filosófico. É imbuído desta visão que Descartes 

procura, tanto nas suas Meditações quanto no Discurso do Método, 

reconstruir o modus operandi da filosofia. Para tanto, urge apagar o legado 

da metafísica escolástica, cuja simbiose entre conhecimento racional e 

revelado jamais fora desfeito. Seu método é a instalação da dúvida que é 

generalizada de modo radical, desconfiando de todo conhecimento 

acumulado até então. O recurso ao malin génie representa a própria 

consciência em sua busca incessante por uma certeza primordial, que para 

ele é o cogito. Dessa verdade primordial erige-se todo o edifício filosófico 

cartesiano, caracterizado também pela dualidade psicofísica, pois, para o 

racionalista francês, corpo (res extensa) e alma (res cogitans) são 

substâncias completamente distintas e independentes uma da outra. 

Sem jamais ter sido um cartesiano, Espinosa confronta-se com as 

questões postas pelos escritos de Descartes. Interessa-lhe, especialmente, 

a ampliação da discussão epistemológica de busca da verdade e da 

preocupação metódica contidas no cartesianismo. Estas constituem, pois, o 

segundo fator que afetará toda produção de Espinosa, cujas respostas 

podem não estar totalmente de acordo com o pensamento de Descartes, 

mas suas perguntas de partida são, originalmente, muito semelhantes. 

Por último, mas não menos importante, a efervescência religiosa dos 

países baixos e, por assim dizer, as tentativas de procurar racionalmente 

pelas verdades espirituais, tão fortemente vivenciadas por Uriel da Costa, 

Van den Enden, os colegiantes e por muitos outros pensadores afetaram 

significativamente o caminho escolhido pelo jovem Espinosa. A tradução 
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destes questionamentos na obra espinosana se concretiza na convicção de 

que a felicidade é algo que só pode ser buscado e construído racionalmente. 

Espinosa confia plenamente na razão tanto do ponto de vista ético 

quanto do cognitivo. Na sua ontologia, não aparece a distinção kantiana 

entre o que existe (noûmenon) e o que de fato pode ser conhecido 

(phenoûmenon). A totalidade do real é inteiramente inteligível, incluindo 

Deus e a alma (De Paula, 2007). 

Tal é a natureza de seu espírito racionalista, que muitos estudiosos 

entendem a sua obra como uma crítica à superstição em todas as suas 

formas. Marilena Chauí (1989), por exemplo, entende que Espinosa ataca a 

superstição religiosa, política e filosófica, pois, para ele, as crenças 

supersticiosas estão na raiz de todo poder autoritário e despótico e são 

resultantes de idéias oriundas da imaginação e não da razão10. Nascem, 

portanto, da tristeza e da impotência que os seres humanos experimentam 

ao não compreender as leis necessárias que regem o universo. Oscilando 

entre o medo dos males e a esperança dos bens, a imaginação “forja a idéia 

de uma natureza caprichosa, dentro da qual o homem é um joguete” 

(CHAUÍ, 1989, p. 11). Surge, então, a idéia de um ser supremo e todo-

poderoso, que transcende este mundo, cuja criação é obra de sua vontade, 

e que governa, tal qual o mais absoluto dos monarcas, o destino de todos 

os homens. Por sua magnificência e providência é merecedor de culto, 

donde emerge a necessidade de existir uma casta de homens que possa ser 

intérprete da vontade divina. Uma vez constituído este poder religioso, que 

domina a massa ignorante, forma-se o aparato militar e político que garante 

a sua sustentação11.  

Um dos elementos cruciais de toda superstição religiosa, segundo 

Espinosa, é a existência de um plano sobrenatural, arquitetado por Deus em 

favor dos homens. Esta concepção judaico-cristã do Plano de Deus é 

                                                 
10 O racionalismo de Espinosa, conforme fica bastante claro aqui , substitui o conflito 
tradicional entre razão e paixões por um outro, cuja tensão se dá agora entre razão e 
imaginação. Com efeito, é por conta de sua submissão às idéias imaginativas, que os 
indivíduos tornam-se presas fáceis da superstição e da servidão. Esta tese é, inclusive, muito 
bem trabalhada no Tratado Teológico-Político (ESPINOSA, 2003). 
 
11 Como bem coloca Gilles Deleuze (2002), Espinosa é um dos primeiros grandes pensadores 
a entender a religião como um efeito e não como sublime expressão da espiritualidade 
humana, tal como ocorrerá também com Feuerbach, Nietzsche e o próprio Marx. 
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fortemente teleológica, isto é, finalística. Ora, a idéia da causalidade final 

havia sido também bastante desenvolvida pelo pensamento grego e é, sob 

a roupagem grega ou bíblica, radicalmente negada por Espinosa. É neste 

sentido que ele afirma, no livro I da Ética: “para mostrar agora que a 

Natureza não tem qualquer fim que lhe seja prefixado e que todas as 

causas finais nada mais são do que ficções do espírito humano, não é 

necessário grande esforço” (ESPINOSA, 1989b, p.53). 

O que se depreende de toda esta discussão é que no pensamento 

espinosano não existe lugar para a existência de planos ou desígnios 

exteriores e que a ação humana é regulada imanentemente por sua própria 

condição de ser parte da Natureza. O seu racionalismo se dá na plena 

confiança da potência de conhecer da razão, que não é, em nenhuma 

hipótese, entendida como a contraparte das emoções. Assim concebendo, 

sua ontologia cicatriza a cisão clássica entre natureza e cultura, pois esta, 

sendo a expressão material e espiritual de nossa humanidade está, 

inteiramente, contida na primeira. 

Qual seria, pois, o lugar do afeto na ontologia espinosana? De que 

modo, ele desencanta a afetividade, removendo-a do exílio que lhe fora 

imposto, ao ser confundida com desrazão? Como os afetos são 

reintroduzidos na natureza humana? 

Para compreender o papel da afetividade no pensamento de Espinosa 

é relevante entender, ainda que panoramicamente, o próprio sistema 

espinosano, que é extremamente rico no conjunto de suas 

problematizações. Para tanto, cabe considerar um alerta inicial: o método 

de exposição utilizado por ele torna seus escritos, à primeira vista, 

consideravelmente densos e complexos; entretanto é justamente por tratar 

de questões extremamente relevantes que “utiliza a forma geométrica para 

tornar o pensamento euclidianamente claro” (DURANT, 1996, p. 171). 

Escrevendo em latim, Espinosa precisava expressar um pensamento 

moderno com termos escolásticos e medievais. Em face dessa dificuldade, 

ele utiliza determinadas expressões que não traduzem adequadamente os 

conceitos que trabalhamos hoje em filosofia e nas ciências particulares. 

Como diz Will Durant (1996, p. 172): “ele usa [por exemplo] o termo 

substância quando deveríamos escrever realidade ou essência; perfeita 
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quando deveríamos escrever completo; ideal no lugar do nosso objeto; 

objetivamente em lugar de subjetivamente, e formalmente em lugar de 

objetivamente”. 

Esta inadequação original dos termos por ele utilizados apenas 

demonstra o quanto suas reflexões estavam à frente de seu tempo e não 

impossibilitam de maneira alguma a compreensão de sua obra. 

Os três conceitos primordiais do pensamento espinosano são 

essenciais para a compreensão do seu sistema e aparecem na Ética na 

mesma ordem em que aqui serão tratados: substância, atributo e modo.  

Por substância, diz ele, “entendo o que existe por si e por si é 

concebido, isto é, aquilo cujo conceito não carece do conceito de outra coisa 

do qual deva ser formado” (ESPINOSA, 1989b, p. 12). Utilizando um termo 

corrente no século XVII, mas que cada pensador usava à sua maneira, 

Espinosa chama de substância a própria realidade compreendida pelo todo. 

Assim sendo, a totalidade das coisas lhe são inerentes e dela dependem 

(SCRUTON, 2000). Constitui, pois, tudo que existe eterna e imutavelmente, 

do qual tudo o mais é uma forma ou modo transitório (DURANT, 1996). 

Sua definição rompe claramente com a concepção dualista de 

Descartes, que identificava o corpo e a alma como sendo substâncias 

distintas. Ao fazê-lo, substitui, pois o bissubstancialismo cartesiano pelo 

monismo. Na sua concepção, só existe uma única substância, que é Deus, 

do qual tudo que existe é derivado. Por isso, escreve: “afora Deus, não 

pode ser dada nem concebida nenhuma substância” (ESPINOSA, 1989b, 

p.24). De acordo com Santiago (2007), esta é provavelmente a tese mais 

característica e provocativa do espinosismo, que, por sua vez, poderia ser 

entendido como um estudo amplo e rigoroso das implicações de que existe 

uma única realidade. 

Ao entender a substância como aquilo que é causa de si mesmo12, 

afirma também que é eterna e infinita. Eterno significa para ele tudo existe 

necessariamente e infinito o que não é delimitado de maneira alguma 

                                                 

12 Entender a substância como causa de si não apenas torna impossível a existência de uma 
pluralidade de substâncias, como facilita a compreensão da impossibilidade de ser o homem 
também uma substância, senão existiria e se conceberia apenas pela potencia de seu próprio 
ser (SANTIAGO, 2007).  
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externamente (SANTIAGO, 2007). Se não existe nada fora da substância 

infinita, que é Deus, depreende-se que pertence à essência divina tudo que 

existe, existiu ou existirá. Nada pode existir ou ser concebido fora dele 

(SCRUTON, 2000). Logo, Deus não é uma entidade ulterior e transcendente 

ao mundo dos homens, mas imanente à nossa realidade. Diferentemente do 

que é posto pela tradição judaico-cristã, Espinosa não entende Deus como 

sendo um ser imaterial, onipotente e livre.  

Sendo a única substância possível, Deus, que é infinito e eterno, tem 

também que existir verdadeiramente. Para fundamentar este raciocino 

retoma o célebre Argumento Ontológico de Santo Anselmo, que também 

fora utilizado por Descartes: sendo perfeito, é impossível a inexistência de 

Deus, o que redundaria numa imperfeição absurda. 

Pensando desta maneira, fica bastante evidente que Espinosa 

identifica substância com a Natureza e com Deus. Quando usa a expressão 

“Deus sive Natura” quer demonstrar que Deus e a Natureza constituem um 

único ser, agindo pela própria necessidade segundo sua lei invariável 

(DURANT, 1996). 

Isso quer dizer que Deus produz tudo o que existe ao se 

autoproduzir. Não o faz por vontade própria ou por amor aos homens, mas 

pelo exercício necessário de sua potência causal. Uma vez que não existe 

teleologia nas suas ações, Deus não é causa final, mas causa eficiente de 

todas as coisas. Sendo causa de si e de tudo mais não o é de modo 

transitivo, pois o efeito não é produzido fora de si. É, pois, causa imanente 

e necessária de todo ser. 

É neste sentido que conhecer a Deus ou à substancia equivale a 

conhecer a nós mesmos, pois somos parte desta Natureza. Também por 

este motivo, Deus não é incognoscível, posto que não constitui, como o fora 

para os escolásticos, uma entidade providencial e transcendente. Aliás, é 

importante mencionar que Espinosa, em uma de suas cartas ao amigo 

Henrich Oldemburg, fez questão de demarcar esta diferença: “tenho uma 

concepção de Deus e da natureza totalmente diferente da que costumam 

ter os cristãos mais recentes, pois acredito, com efeito, que Deus é causa 

imanente, e não externa, de todas as coisas” (ESPINOSA, 1842, p. 338. 

Tradução minha). 
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No Livro I da Ética, acrescenta: “por Deus entendo o ente 

absolutamente infinito, isto é, uma substância que consta de infinitos 

atributos, cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita” 

(ESPINOSA, 1989b, p. 12) 

Tanto Marcos Gleizer (2005) quanto Marilena Chauí (1989) estão de 

acordo que é justamente na definição de Deus e de substância que o 

monismo e a ontologia espinosanas aparecem de forma mais veemente. 

Para esta última, são, portanto, cinco as teses primordiais da ontologia de 

Espinosa: em primeiro lugar a compreensão de que a substância é causa de 

si mesma, o que equivale a dizer que Deus se autoproduz. Em segundo 

lugar, a afirmação de que, sendo causa de si, produz todas as demais 

coisas, não por criação porque não é causa externa. Daí decorre a terceira 

tese, qual seja, de que Deus é causa eficiente da realidade, mas não causa 

final, uma vez que sendo imanente, não existe um plano divino. Por último, 

a idéia de que pensamento e extensão constituem atributos de Deus, que é 

também totalmente inteligível.  

Aqui é relevante compreender o que vem a ser atributo. Espinosa 

(1998b, p. 12) afirma que é tudo o que “o intelecto percebe da substância 

como constituindo a essência dela”. Isso não quer dizer, como muito bem 

assinala Deleuze (2002), que o atributo constitui apenas uma maneira de 

ver do entendimento, pois, como complementa Roger Scruton (2000, p. 

13): “é uma descrição completa da substância, que não exclua outras 

descrições, que sejam incomparáveis, de uma e da mesma coisa”. Para 

ilustrar sua definição, este autor utiliza-se de uma metáfora, quando nos 

convida a imaginarmos um oculista e um crítico de arte olhando para um 

quadro pintado sobre uma tela. Se fossem convidados a descrever aquele 

objeto, provavelmente ambos empregariam narrativas diferentes, 

enfocando aspectos completamente distintos. Mesmo que não tenham nada 

em comum entre si, as duas narrativas poderiam ser consideradas 

verdadeiras e completas, pois permitiriam a quem as ouvisse reconstruir 

mentalmente o objeto narrado. Entretanto, as duas descrições seriam, por 

assim dizer, incomparáveis de tal sorte que não poderiam simplesmente 

decorrer uma da outra.  
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A metáfora scrutoniana assemelha-se á concepção que Espinosa nos 

apresenta de atributo, pois a realidade, tal qual o quadro de Scruton, 

comporta infinitos olhares. Do mesmo modo, a substância apresenta 

infinitos atributos, que constituem a sua essência, vez que uma coisa é 

tanto mais perfeita quanto mais atributos tiver.  

Embora haja, na substância, uma infinidade de atributos, só 

conhecemos dois: o pensamento e a extensão. Este segundo termo era 

muito utilizado pela filosofia corrente e designa o mundo físico. 

Compreender a extensão como um atributo da substância única significa, 

por seu turno, afirmar a corporeidade de Deus, o que era bastante 

alarmante para espírito da época. Deste modo, Espinosa procurou 

sucessivas vezes, principalmente em sua Correspondência filosófica, 

demonstrar que isso não significava nenhum retorno às concepções 

antropomórficas e supersticiosas contra as quais havia se confrontado. Para 

confirmar isso, escreveu: 

Eu, pelo menos, demonstrei [...], de modo bastante claro, segundo 

me quer parecer que nenhuma substância pode ser produzida ou 

criada por outra coisa. Além disso, mostramos na proposição 14 

que fora de Deus não pode haver nem ser concebida nenhuma 

substância, donde concluímos que a substância extensa é um dos 

atributos infinitos de Deus (ESPINOSA, 1989b, p. 26)  

Conforme nos recorda Deleuze (2002), apesar de conhecermos 

apenas dois dos atributos divinos, sabemos que Deus tem uma potência 

absolutamente infinita de existir, que, evidentemente, não se esgota pelo 

pensamento ou pela extensão. Ainda que cada um destes atributos da 

substância única seja concebido por si e em si mesmos, como afirma 

Espinosa na sua Correspondência a Oldemburg, suas essências formam 

uma unidade na substância. Para utilizar uma terminologia deleuzeana, 

poderíamos falar de univocidade dos atributos, pois “os mesmos atributos 

são ditos da substância que eles compõem e dos modos que contêm” 

(DELEUZE, 2002, p.59) 

Ora, se Deus é a substância única, com seus infinitos atributos, que 

se autoproduz por sua própria essência, guiada apenas pela necessidade de 

sua potência, e, ao fazê-lo, produz as coisas finitas, entre as quais os seres 
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humanos, importa perguntar, então, qual o nosso lugar na ontologia 

espinosana? 

Cabe, neste ponto, discutir o que são os modos. Espinosa (1989b, p. 

12) os define como “as afecções da substância, isto é, o que existe noutra 

coisa pelo qual também é concebido”. Os modos são, por assim dizer, 

modificações da substância no seu processo de autoprodução. Podem ser 

finitos ou infinitos, mediatos ou imediatos, mas são sempre entes 

transitórios assumidos pela realidade infinita (DURANT, 1996). Sendo parte 

da substância não a contêm por completo, pois dependem dela. Para Roger 

Scruton (2000), Espinosa divide o mundo em dois gêneros de coisas: os dos 

entes que são dependentes de outra coisa e que precisam ser concebidos 

por meio de suas causas (modos) e o dos entes autodependentes, que são 

concebidos unicamente por si mesmos (substância). Esta divisão não 

significa, de modo algum, compreender a existência de dois mundos 

separados, pois, na sua concepção de imanência, como é sabido, aquilo que 

é causa não se separa jamais do efeito. 

Isso significa dizer que, diferindo da substância em existência e 

essência, os modos são produzidos pelos mesmos atributos que constituem 

a essência da substância infinita (DELEUZE, 2002). Há, na ontologia 

espinosana, uma dialética entre substância e modo, mas não um dualismo, 

posto que, embora estes conceitos designem os diferentes pólos de uma 

causalidade eficiente, não existe dicotomia entre os mesmos, vez que se 

referem a uma concepção monista da Natureza. 

Para esclarecer justamente isso é que Espinosa fala de Natureza 

Naturante e Natureza Naturada. Referindo-se à primeira expressão, 

escreve: 

Do já exposto até aqui, penso estar estabelecido que deve 

entender-se por Natureza Naturante o que existe em si e é 

concebido por si, ou, por outras palavras, aqueles atributos da 

substância que exprimem uma essência eterna e infinita, isto é 

(pelo corolário 1 da proposição 14 e corolário 2 da proposição 17), 

Deus, enquanto é considerado como causa livre (ESPINOSA, 

1989b, p. 41). 

Fica claro na definição acima, apresentada no Livro I da Ética, que 

Espinosa identifica a Natureza Naturante com Deus. Quando se reporta a 
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este como causa livre quer dizer que Deus não é determinado a agir e 

operar por qualquer outra coisa que não ele próprio. Ser livre para Espinosa 

é o mesmo que ser necessário, ou, em outros termos, contrapõe-se à idéia 

de ser coagido. Como Deus, ou a substância, existe exclusivamente por 

causa e necessidade de sua natureza, é por este motivo também eterno e, 

por conseguinte, o único ente verdadeiramente livre. 

Com relação à Natureza Naturada, que tal qual a primeira, é 

completamente cognoscível (CHAUÍ, 2006), escreve o seguinte: 

Por Natureza Naturada, porém, entendo tudo aquilo que resulta da 

necessidade da natureza de Deus, ou, por outras palavras, de 

qualquer dos atributos de Deus, isto é, todos os modos dos 

atributos de Deus, enquanto são considerados como coisas que 

existem em Deus e não podem existir nem ser concebidos sem 

Deus (ESPINOSA, 1989b, p. 42). 

Se por Natureza Naturante ele entende a própria substância aquilo 

que é causa de si e de todas as coisas, então a Natureza Naturada consiste 

em tudo que é efeito da ação autoprodutora da causa primeira. Aqui podem 

ser entendidos todos os modos, ou coisas particulares, que são produzidos 

pelas modificações da Natureza Naturante e com a qual estão vinculados 

por imanência. A Natureza Naturante se exprime na Natureza Naturada e 

não se separa dela13. 

 

 

III.4 – Corporeidade e consciência na visão espinosana 

 

Até aqui procurei traçar uma visão geral dos principais pressupostos 

do sistema espinosano. As considerações apresentadas formam uma 

espécie de moldura para a discussão proposta neste capítulo, que gira em 

torno da questão da afetividade na concepção de Baruch de Espinosa. Em 

                                                 
13 De acordo com Joaquim de Carvalho (1989), Espinosa trata desta discussão em torno da 
Natureza também no Tratado Breve e, nesta obra, faz uma distinção entre a Natureza 
Naturada Universal e Natureza Naturada Particular. No primeiro caso, quando fala dos 
modos, ou modificações da substância, que dependem imediatamente de Deus e, no 
segundo, para designar os modos que procedem de um atributo divino. Convém lembrar 
aqui que, na árvore espinosana dos modos, existe uma gradação ontológica que vai dos 
modos mediatos, aos finitos, que são as coisas singulares, como os seres humanos. 
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parte por conta da terminologia utilizada pelo filósofo holandês, situado no 

limiar entre a escolástica medieval e a modernidade, não há como 

prescindir de uma linguagem fortemente metafísica, que, posteriormente, 

seria abolida do plano das ciências particulares. Em que pesem estes 

matizes anteriores ao conhecimento pós-metafísico nas ciências, donde não 

há mais espaço epistemológico para o debate sobre temas como a 

existência de Deus ou a natureza da substância, toda esta discussão inicial 

é relevante para uma compreensão aprofundada da teoria espinosana dos 

afetos. 

Ainda que seja uma temática constante no desenrolar de sua vida e 

na totalidade de sua obra, a reflexão sobre a afetividade emerge com mais 

clareza a partir do Livro II da Ética, quando são propostas as definições de 

corpo e alma. Em seguida, constrói-se uma rica discussão acerca da origem 

e da natureza das afecções (Livro III), bem como a sua relação com o 

problema da servidão (Livro IV). Enfim, os afetos reaparecem para, nas 

suas bodas com a razão, anunciarem que a liberdade não é algo 

inalcançável (Livro V). Todo este percurso feito por Espinosa na Ética não 

obedece a uma ordem contingente; ele parte, pois, da Natureza Naturante 

para a Natureza Naturada, da necessidade para a liberdade, das afecções 

para a razão e este caminho só pôde se concretizar por causa de uma 

ruptura inicial: a quebra do dualismo entre alma e corpo. 

A propósito disso utilizarei eventualmente o termo consciência para 

designar aquilo que Espinosa chama de alma. Fá-lo-ei, em primeiro lugar, 

porque este último conceito está demasiadamente carregado de uma visão 

teológica, enquanto o segundo já se tornou consagrado no campo das 

ciências humanas, em geral, e, em especial, na psicologia. Além disso, 

Espinosa, como será discutido aqui, não desenvolve a idéia de alma como o 

fizeram, entre outros, Santo Agostinho e os filósofos medievais, isto é, 

como se fosse uma entidade autônoma e transcendente. A sua concepção 

está muito mais próxima do uso moderno da palavra consciência, que, 
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provavelmente teria sido usada por ele, caso fosse uma categoria analítica 

corrente no seu tempo14. 

Espinosa define o corpo como sendo “um modo que exprime, de uma 

maneira certa e determinada, a essência de Deus, enquanto esta é 

considerada como coisa extensa” (ESPINOSA, 1989b, p. 71). Utiliza, pois, a 

expressão res extensa, largamente empregada na sua época, 

principalmente por Descartes, que a distinguia de res cogitans, a coisa 

pensante, isto é, a alma. Entretanto, quando se refere ao corpo, Espinosa 

não está falando apenas do corpo humano, mas de todos os modos 

compreendidos sob o atributo da extensão. Ele não opõe corporeidade e 

espiritualidade, pois entende a alma como sendo “a idéia do corpo”. Deste 

modo, na visão espinosana, corpo e alma não constituem dois entes 

distintos, mas uma mesma coisa, concebida sob atributos diferentes, a 

saber: o pensamento e a extensão. Isto quer dizer que corpo e alma são, 

numa palavra, a concreção (ou modificação) de dois dos atributos da 

substância: o pensamento e a extensão infinitos. 

Ainda tratando dos corpos em geral, Espinosa afirma que cada corpo 

distingue-se de outro por movimento e repouso. E que os corpos, apesar de 

distintos e relativamente autônomos, quando considerados na sua 

individualidade, convêm em certos aspectos com outros corpos. “Daí se 

segue que existem certas idéias ou noções comuns a todos os homens” 

(ESPINOSA, 1989b, p. 95). 

Com esta idéia, ele quer afirmar que um corpo pode afetar outro de 

várias maneiras. Inversamente, este mesmo corpo pode ser afetado de 

inumeráveis formas pelo corpo que afeta. Isto quer dizer que é próprio da 

corporeidade tanto afetar quanto ser afetado. Espinosa enxerga a 

afetividade dos corpos como sendo algo imanente às suas naturezas. Ele 

                                                 
14 De acordo com Deleuze (2002), Espinosa estava tão claramente convencido da roupagem 
teológica em torno da idéia de alma que preferiu substituir este termo por espírito na maior 
parte da Ética. De fato, espírito é uma palavra bem menos carregada de conteúdos religiosos 
do que alma. Tanto é assim que muitos filósofos modernos, entre os quais Hegel, utilizariam, 
posteriormente, esta terminologia para se referir à consciência. Não é possível observar esta 
distinção quando se lê as traduções da sua obra magna feitas para a língua portuguesas 
(ESPINOSA, 1989b; 2003). Entretanto, quando se observa o texto original em latim 
(ESPINOSA, 1830) e a sua tradução para o francês (ESPINOSA, 1842) fica patente a 
afirmação de Deleuze.  
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não trata o corpo como uma mônada, separada do mundo e da consciência, 

mas como parte de uma totalidade, com a qual está intimamente imbricado.  

Quando fala especificamente do corpo humano, afirma tratar-se de 

algo muito complexo e, por conseguinte, composto de grande número de 

partes, sendo cada uma delas, também composta de muitas outras. O que 

ele quer dizer, na visão de Marilena Chauí (2006), é que os corpos são 

constituídos fundamentalmente de suas relações internas, isto é, com seus 

próprios órgãos, e externas, ou seja, com outros corpos, que podem afetar 

ou ser afetados por eles. 

A interação entre os corpos é tão natural quanto necessária, pois “o 

corpo humano precisa, para sua conservação, de muitos outros corpos, 

pelos quais é continuamente como que regenerado” (ESPINOSA, 1989b, p. 

84). Neste ponto, quando trata da compatibilidade entre os corpos, mas 

também em diversas outras passagens, fica claro que a sociabilidade é 

intrínseca ao seu pensamento. 

Também faz parte da capacidade do corpo humano, além de afetar e 

ser afetado, reter estas mesmas afecções, cuja percepção é feita pela alma. 

Assim sendo, a alma ou consciência, sendo a idéia do corpo, é também 

idéia das afecções que o envolvem. Ela é a força pensante que age sobre o 

que ocorre ao corpo e sobre as idéias que tem desta ocorrência mesma. Por 

isso, escreve: “a alma humana percebe não apenas as afecções do corpo, 

mas também as idéias destas afecções” (ESPINOSA, 1989b, p. 88). 

Uma questão que surge aqui é qual a medida desta percepção? De 

acordo com Espinosa, a consciência pode perceber um grande número de 

informações, tanto quanto possa ser a capacidade do corpo de afetar e ser 

afetado. Na leitura de Marcos Gleizer (2005), estas trocas corporais com o 

meio circundante, bem como as representações feitas das mesmas pela 

consciência estão no alicerce da nossa individualidade, construída à base de 

uma comunicabilidade desenvolvida com o mundo exterior e que se 

internaliza pela relação dialética de corpo e alma. 

O que fica claro em toda esta discussão é que a consciência pensa o 

mundo e a si mesma a partir do corpo. Originariamente, ela não conhece a 

si mesma, exceto quando percebe e só tem idéia de seu objeto, o corpo 
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humano, pelas afecções que este experimenta na sua relação com os outros 

corpos. Se a consciência não estabelece uma relação direta com o mundo 

exterior, mas mediada pelo corpo, então se conclui que o seu conhecimento 

é passível de engano. Na verdade, Espinosa diz que o conhecimento que a 

alma tem do mundo exterior é sempre confuso e mutilado, pois este é 

muito mais a expressão do conhecimento das afecções do mundo sobre seu 

corpo, do que propriamente um conhecimento objetivo: “as idéias que nós 

temos dos corpos exteriores indicam mais a constituição do nosso corpo do 

que a natureza dos corpos exteriores, o que expliquei com numerosos 

exemplos [anteriormente]” (ESPINOSA, 1989b, p. 85). 

O que se segue daí é que, por conta da medicaticidade inerente à 

capacidade de pensar da consciência, nós, freqüentemente, imaginamos o 

que ocorre no mundo exterior. Imaginar, para Espinosa, constitui uma 

maneira de conhecer, mas tal qual a dóxa de Platão, resulta em um 

conhecimento inadequado, porque é composto de pensamentos confusos e 

não de idéias claras e distintas. 

Neste ponto, vale a pena discutir um pouco mais sobre a questão do 

conhecimento em Espinosa. Para ele, tanto a vida afetiva quanto a ética 

dependem da natureza do conhecimento humano. Assim é que no Tratado 

da reforma do entendimento e na Ética ele aborda a distinção entre três 

gêneros de conhecimento, que são apresentados em ordem crescente de 

complexidade e profundidade. Com efeito, o Primeiro Gênero diz respeito à 

opinião e à imaginação. Aqui concentram-se todas as percepções que temos 

do mundo por experiência vaga, isto é, as representações formadas pela 

consciência de coisas das quais ouvimos falar ou, ainda, que percebemos 

desordenadamente pelos sentidos. Também fazem parte deste conjunto as 

idéias imaginativas que, resultantes da capacidade do corpo de imaginar, 

indicam mais o estado do corpo humano do que a natureza das coisas. 

Sendo produto da imaginação e não da razão, as idéias imaginativas, ou 

simplesmente imagens, constatam os efeitos, mas ignoram as causas. 

Como conhecer, para Espinosa, é o mesmo que compreender as causas, 

não é difícil perceber que é a imaginação a única causa do conhecimento 

inadequado, uma vez que este, além de conceber o efeito pela causa, 

também o faz com relação à parte e ao todo, ao sujeito e ao objeto 
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(GLEIZER, 2005). Por este motivo, afirma: “o conhecimento do primeiro 

gênero é a única causa da falsidade; ao contrário, o conhecimento do 

segundo e do terceiro gêneros é, necessariamente, verdadeiro” (ESPINOSA, 

1989b, p. 98) 

Qual a natureza do segundo e do terceiro gêneros? Por que eles 

constituem o conhecimento verdadeiro? Espinosa entende que o segundo 

gênero refere-se ao conhecimento que é produto da razão. Neste caso, as 

idéias produzidas dizem respeito às propriedades comuns das coisas e, 

considerando as suas causas, constitui um saber universal e necessário. O 

terceiro gênero, por sua vez, refere-se àquilo que escolheu chamar de 

ciência intuitiva, que representa um aprofundamento do gênero anterior. 

Aqui também se concebe o conhecimento pela causa e buscam-se as 

essências no conhecimento das coisas singulares, todavia há uma mediação 

nova, que é, no entender de Espinosa, uma relação diferente do sujeito que 

conhece com a substância única: as essências são inferidas a partir das 

idéias adequadas de certos atributos divinos. O terceiro gênero do 

conhecimento, muito mais do que promover uma apropriação do mundo, 

projeta o homem no plano da beatitude e da felicidade, pois implica na 

tácita compreensão por parte dos sujeitos de que, ao agir, participam da 

natureza divina. Espinosa articula epistemologia e ética, quando afirma a 

indissolubilidade entre conhecimento e ação no âmbito da ciência intuitiva. 

O saber produzido neste nível implica na realização de atos inspirados no 

amor e na consciente ligação do homem com a totalidade do ser. 

A questão a ser posta agora é: qual a relação dos gêneros de 

conhecimento com o problema da afetividade? É que se Espinosa 

compreende o vínculo existente entre conhecer e agir, mais claramente 

ainda, ele demonstra que a afetividade não é algo relegado ao plano 

privado, mas constitui a própria base ético-política da experiência humana 

(SAWAIA, 2004a). Como poderá ser visto a seguir, a afetividade fornece a 

matéria-prima do que vem a ser a vida ética e constitui o tronco comum 

para a vivência humana da servidão ou da liberdade (GLEIZER, 2005). 
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III.5 - Conatus e potência 

 

Antes de adentrar definitivamente na natureza da afetividade, 

cumpre apresentar mais dois conceitos-chave de sistema espinosano: 

conatus e potência. 

Espinosa utiliza, repetidas vezes, o termo conatus que, 

etimologicamente, deriva-se do latim e quer dizer esforço. Com efeito, o 

entendimento do seu significado para o pensador holandês fica claro quando 

afirma que “toda coisa se esforça, enquanto está em si, para perseverar no 

seu ser” (ESPINOSA, 1989b, p. 116). Isto significa, numa perspectiva mais 

ampla, que Espinosa não enxerga a realidade estaticamente, isto é, como 

se os entes (humanos ou não) permanecessem sempre no mesmo estado. 

Ele é partidário de uma compreensão dialética que, desde Heráclito, afirma 

a mutabilidade do real. Além disso, com esta proposição, ele defende que 

todas as coisas são dotadas de uma potência para a vida, ou, em outras 

palavras, que o ser humano, tal qual os demais entes da Natureza, procura, 

sobretudo, afirmar sua própria existência e se conservar vivo. Longe de ser 

uma finalidade, o conatus é, por assim dizer, uma força ou esforço positivo, 

intrínseco a todos os seres, e que os impulsiona para a vida e para a 

autoconservação. A existência do conatus é, no entender de Marcos Gleizer 

(2005) uma postura radicalmente contrária àquela que sustenta a idéia da 

pulsão de morte, pois, no entendimento de Espinosa: não existe qualquer 

impulso interno para a autodestruição e, conseqüentemente, “nenhuma 

coisa pode ser destruída, a não ser por uma causa exterior” (ESPINOSA, 

1989b, p. 116). 

A proposição que apresenta a existência do conatus é, por assim 

dizer, a base que fundamenta toda teoria da afetividade, da ética e da 

política espinosanas, posto que, ao afirmar que as coisas têm uma potência 

de agir, e, por outro lado, ao negar a existência da pulsão de morte, fica 

evidente a positividade ontológica do seu pensamento, como um convite à 

atividade, à participação e à autonomia. 

Aliás, para ser fiel ao pensamento espinosano neste aspecto, adverte 

Roger Scruton (2000), é preciso compreender que quanto mais conatus tem 

uma coisa, tanto mais ela é autônoma e em si mesma.  
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Não convém esquecer, todavia, que as coisas finitas e singulares, 

entre as quais os seres humanos, não existem de forma isolada e, por este 

motivo, estão determinadas a afetar e ser afetadas pelos outros seres. Faz 

parte de sua finitude e da sua imperfeição ser sujeito e, ao mesmo tempo, 

objeto das afecções (RAMOS, 2007).  

Imerso neste mundo afetivo, o conatus humano, sendo corpóreo e 

anímico, como diz Chauí (2006), representa muito mais do que apenas um 

princípio de conservação. Ele implica em auto-expansão, porquanto 

signifique a realização do que está contido na sua essência singular 

(GLEIZER, 2005). Por esta razão, Espinosa diz que, ao referir-se apenas à 

consciência, o conatus humano traduz-se como vontade; e, de modo mais 

amplo, ao referir-se também ao corpo, ele é apetite. Este mesmo apetite, 

quando consciente, chama-se desejo (cupiditas). Este, para Espinosa, é a 

própria tradução da essência humana e, como tal, não significa uma força 

exterior absoluta operando no homem, mas, imanente ao seu ser, é sempre 

desejo de algo (DELEUZE, 2002).  

A identidade entre desejo e conatus humano é muito bem 

apresentada por Espinosa quando ressalta que “o esforço pelo qual toda 

coisa tende a perserverar no seu ser [conatus] não é senão a essência atual 

desta coisa [desejo]”. (ESPINOSA, 1989b, p. 117).  

Espinosa acrescenta ainda que não desejamos algo por ser bom ou 

ruim, pois as coisas, em si mesmas, nem são boas nem ruins. Fazemos isso 

porque elas nos convêm. Dito de outro modo, não apetecemos as coisas 

porque elas são boas,  mas julgamos que elas são boas porque as 

apetecemos. Tudo que não desejamos, ao contrário, nos intoxica e ameaça 

a nossa potência. Assim sendo, é correto dizer que o desejo nos determina 

a agir deste ou daquele modo, mas o faz em função das afecções que 

vivenciamos. 

Para Deleuze (2002), o que fica claro nesta discussão é que existem 

duas possibilidades de encontro para o conatus humano: no primeiro caso, 

encontramos outros modos (coisas, pessoas) que nos convêm e compõem 

positivamente a relação para conosco, como ocorre, por exemplo, com um 

alimento, um ser amado ou um aliado. Nesta situação, experimentamos a 

expansão de nossa potência de agir e, por este motivo, a alegria governa os 
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sentimentos ou afetos produzidos. No segundo caso, encontramos outros 

modos que não convêm ao nosso ser e que decompõem a relação 

estabelecida conosco, como, por exemplo, acontece com um veneno, um 

ser odiado ou um inimigo. Neste contexto ameaçador, vivenciamos a 

diminuição de nossa potência de agir e, por isso, procuramos sempre repelir 

ou destruir o objeto causador de tristeza. 

Compreendendo desta maneira os encontros humanos, Espinosa 

situa-se fora de uma corrente de pensamento que entende que as relações 

intersubjetivas se constroem alicerçadas no princípio ético da alteridade. 

Neste aspecto, no entender de Gleizer, ele tem uma visão mais realista e 

aproxima-se de Hobbes, com quem tem muitas outras divergências (CHAUÍ, 

2006), pois, para o autor de Leviatã, os homens se movem muito mais em 

função do amor de si mesmos do que do amor ao próximo. Isso não deve 

ser entendido como egoísmo, como muito apropriadamente nos alerta 

Bader Sawaia (2004, p. 10): 

O erro desta interpretação, no meu entender, consiste na 

incompreensão de que, para Espinosa, o próprio benefício implica o 

beneficio do outro. O conatus individual se fortalece nos encontros 

e é só neles que ocorre a transição dos afetos e, portanto, da 

passividade à atividade e vice-versa. 

Sendo a expressão do desejo individual, o conatus é fundamento de 

sociabilidade, pois se realiza no encontro com o outro. Sua tendência é abrir 

ao máximo a capacidade dos indivíduos de afetar os outros e de serem 

afetados por eles. Como nem sempre os modos se convêm entre si e, por 

outro lado, como existem forças exteriores infinitamente mais fortes que a 

nossa própria potência, não é raro que esta mesma potência seja freada ou 

bloqueada pela ação destas forças, gerando, assim, passividade e tristeza.  

Espinosa identifica passividade com heteronomia e servidão e, 

inversamente, atividade com autonomia e liberdade (CHAUÍ, 1999). Somos 

ativos e livres, quando nossa potência é aumentada e quando vivenciamos 

a alegria. Por outro lado, somos heterônomos sempre que padecemos, pois 

sendo nossa potência enfraquecida, tornamo-nos presas da servidão. 

Observa-se que Espinosa modifica a noção de potência corrente na 

sua época, pois não a usa com o sentido conferido por Aristóteles, isto é, 
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como virtualidade e em oposição a ato. Por potentia ele entende o poder de 

afetar e ser afetado. De modo complementar, significa também a aptidão 

para compreender a natureza desta afecção. A potência de que ele nos fala 

não se confunde com poder (potestas), exceto se este for compreendido 

como a expressão natural de nosso apetite por existir. Quanto mais 

afetamos e conhecemos racionalmente o mundo, mais potentes somos. 

 

 

III.6 - Afecções e afetos: paixões e desejos 

 

Tendo apresentado o homem como um ser de conatus, Espinosa pode 

se debruçar agora sobre o que vem a ser a afetividade humana. Ele o faz no 

Livro III da Ética, intitulado: Da origem e da natureza das afecções. Nesta 

seção fica fácil compreender porque Delbos (2002) afirma que o conatus é o 

ponto de partida para a compreensão da afetividade espinosana. O seu 

princípio universal de que “toda coisa, enquanto está em si, se esforça por 

perseverar no seu ser” demonstra quão natural é que os indivíduos se 

relacionem uns com os outros, buscando sua conservação e expansão, ao 

mesmo tempo em que afetam e são afetados. 

Disso decorre que as afecções não constituem nenhum vício ou 

desrazão, como muito se pensou na história do pensamento ocidental15, 

nem mesmo constituem uma força oculta, exterior à nossa natureza. Com 

muita clareza, afirma: 

Portanto, as afecções de ódio, cólera, de inveja, etc., consideradas 

em si mesmas, resultam da mesma necessidade e da mesma força 

da Natureza que as outras coisas singulares; por conseguinte, elas 

têm causas determinadas, pelas quais são claramente conhecidas, 

e têm propriedades determinadas tão dignas do nosso 

conhecimento como as propriedades de todas as outras coisas cuja 

mera contemplação nos dá prazer. (ESPINOSA, 1989b, p. 111).  

                                                 
15 No Tratado Político, Espinosa diz que “Os filósofos concebem as emoções que se 
combatem entre si, em nós, como vícios em que os homens caem por erro próprio [grifos 
meus]; é por isso que se habituaram a ridicularizá-los, deplorá-los, reprová-los ou, quando 
querem parecer mais morais, detestá-los”. (ESPINOSA, 1994, p. 23). 
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Neste trecho, ele não apenas desencanta as afecções, ao defender 

que os sentimentos e as emoções constituem fenômenos naturais, como 

também assegura a sua cognoscibilidade, isto é, que, por terem causas e 

propriedades determinadas, podem ser perfeitamente objetos de 

conhecimento, como quaisquer outros eventos existentes.  

Um pouco mais adiante, surge a sua célebre definição do que vêm a 

ser os afetos, quando diz que os entende como sendo “as afecções do 

corpo, pelas quais a potência de agir desse corpo é aumentada ou 

diminuída, favorecida ou entravada, assim como as idéias dessas afecções. 

(ESPINOSA, 1989b, p. 112) 

Este enunciado é suficientemente complexo para fazer emergir uma 

série de reflexões. A primeira delas refere-se à distinção entre afecções 

(afectio) e afetos (affectus). Estes termos são comumente confundidos na 

leitura da obra de Espinosa como se designassem a mesma coisa. De fato, 

eles estão indissociavelmente relacionados, entretanto apresentam 

significados ligeiramente diversos. Quem se depara muito bem com esta 

distinção é Deleuze, quando diz que as afecções constituem os próprios 

modos, na mesma medida em que estes são afecções da substância ou de 

seus atributos. Neste caso, o termo afecção pode muito bem ser traduzido 

por modificação ou “afetação”. Assim sendo, os seres humanos, por 

exemplo, são afecções ou modificações da substância, tal qual o corpo é 

uma afecção do atributo extensão ou a consciência constitui uma 

modificação do pensamento infinito. Os afetos, por sua vez, constituem as 

durações das afecções, ou, dito de outro modo, variações contínuas de 

perfeição: “A afectio remete a um estado do corpo afetado e implica a 

presença do corpo afetante, ao passo que o affectus remete à transição de 

um estado a outro, tendo em conta a variação correlativa dos corpos 

afetantes.” (Deleuze, 2002, p. 56). 

Também Marcos Gleizer concorda que exista uma sutil diferença 

entre um termo e outro quando Espinosa diz que: 

Um afeto é uma afecção que faz variar positiva ou negativamente a 

potência de agir. Desta forma, uma afecção neutra, isto é, que 

deixa invariável a potência de agir, não tem dimensão afetiva. 
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Assim, se todo afeto é uma afecção, nem toda afecção é um afeto 

(GLEIZER, 2005, p. 35). 

Uma vez esclarecida esta sutil diferença, torna-se relevante 

compreender a dupla natureza do afeto espinosano, cuja complexidade fica 

patente na definição anteriormente citada. Em primeiro lugar é válido 

analisar a primeira premissa, que enuncia o afeto como sendo o resultado 

da afecção sofrida pelo corpo, cuja potência é aumentada ou diminuída. Isto 

quer dizer que os corpos, nas suas relações de afetar e serem afetados, 

também retêm estas modificações sob a forma de sentimentos e emoções 

que, por sua vez, fortalecem ou diminuem a sua própria vitalidade. Quando 

um corpo é afetado de modo a aumentar a sua potência, ele experimenta 

alegria, pois o conatus, enquanto esforço para perseverar, fica mais 

fortalecido. Do contrário, se a potência é diminuída - e seu esforço 

enfraquecido - sente tristeza. Assim sendo, quanto mais alegria, mais 

expansão do conatus e, portanto, maior perfeição. Inversamente, quanto 

mais sentimos tristeza, mais contração do conatus, e, conseqüentemente, 

maior imperfeição.  

Considerando-se agora a segunda premissa da definição espinosana, 

os afetos dizem respeito também às idéias das afecções vivenciadas. Para 

Espinosa, a consciência tem idéia de tudo que ocorre ao corpo, portanto os 

afetos são, não apenas as modificações corporais, mas também as idéias 

destas modificações. O que é interessante aqui é que, na sua concepção 

psicofísica de afeto, ele não separa o corpo da alma e nem o sentimento da 

idéia. Os dois processos ocorrem juntos e, por este motivo, as afecções 

referem-se tanto ao corpo quanto ao espírito. 

É por isso que Espinosa sabe que os afetos são indestrutíveis e não 

adianta querer reprimi-los como se estes não fossem uma força ativa da 

natureza em nós. Sendo parte da Natureza Naturada e estando vivos, 

também nos colocamos no inexorável mundo de transformações pelos quais 

os entes se modificam uns aos outros. Estamos, pois, condenados à 

afetividade da mesma maneira que estamos condenados à finitude. Quanto 

mais afetamos e somos afetados, mais exercemos o nosso direito natural de 

perseverar na existência. Ao fazê-lo, não nos tornamos mais pecadores ou 

menos perfeitos. Com efeito, não existe lugar para o pecado na Ética 
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espinosana e, por assim dizer, mais perfeitos somos quanto mais seguimos 

a nossa natureza e realizamos os nossos conatus. 

Sendo atribuído tanto ao corpo quanto à consciência e, por outro 

lado, também entendido como afecção que faz variar a nossa potência para 

uma maior ou menor perfeição, o afeto não é, em si mesmo, nem bom nem 

mau. O que vai revesti-lo ou não de positividade é o modo como se 

processa em nós.  

Para compreender isso, é relevante distinguir o que vem a ser causa 

adequada e causa inadequada. Espinosa as diferencia da seguinte maneira: 

“chamo ‘causa adequada’ aquela cujo efeito pode ser clara e distintamente 

compreendido por ela; chamo ‘causa inadequada ou parcial’ aquela cujo 

efeito não pode ser compreendido por ela só” (ESPINOSA, 2003, p. 197). 

Como já foi posto anteriormente, Espinosa não dicotomiza efeito e 

causa, encarando-os, dialeticamente, como partes de uma totalidade. Ele o 

faz tanto no plano epistemológico quanto no ontológico, pois compreende 

que a causalidade eficiente ocorre tanto na esfera do conhecimento, cuja 

clareza e distinção só se concretiza, efetivamente, quando conhecemos as 

coisas pelas causas; como também, crê que a causalidade eficiente é 

imanente à própria realidade material. Neste sentido, somos causa 

adequada de tudo que nos ocorre ou que provocamos, desde que 

compreendamos muito claramente estes eventos como sendo causados por 

nós. Por outro lado, existem inumeráveis coisas que ocorrem no mundo e 

que nos afetam, mas, por não compreendemos bem a sua gênese, também 

não temos plena governabilidade sobre elas. Como conseqüência disso 

também não conhecemos claramente seus efeitos. Neste sentido, diz ele, 

somos causa inadequada.  

O que se depreende facilmente daí é que ser sujeito do 

conhecimento, deduzindo os efeitos das causas, e ser sujeito histórico, 

constituindo-se a si mesmo como causa de suas ações, significa, no 

entender de Espinosa, a mesma coisa. Não é, pois, sem razão que aqueles 

que lêem a obra de Espinosa concluem que sua filosofia se traduz como um 

formidável convite à ação. 
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Este convite fica ainda mais patente quando ele distingue, também 

no plano afetivo e ético, o que significa ser ou não ativo. Com esta 

finalidade, escreve: 

Digo que somos ativos (agimos), quando se produz em nós, ou 

fora de nós, qualquer coisa que somos a causa adequada [...], 

quando se segue da nossa natureza, em nós ou fora de nós, 

qualquer coisa que pode ser clara e distintamente conhecida 

apenas pela nossa natureza. Mas, ao contrário, digo que somos 

passivos (sofremos) quando em nós se produz qualquer coisa ou 

qualquer coisa se segue da nossa natureza, de que não somos 

senão a causa parcial (ESPINOSA, 1989b, p. 112). 

Somos, pois, ativos quando somos causa adequada do nosso 

pensamento e das nossas ações cotidianas. Isso ocorre quando seguimos à 

nossa natureza e ao nosso conatus, buscando a conservação e a expansão. 

Por outro lado, somos passivos, ou padecemos, quando o que nos ocorre 

não é totalmente compreendido por nós, o que significa que não somos 

causa plena, mas apenas parcial. 

É da discussão sobre as causas adequada e inadequada que emergem 

as suas célebres definições de ação e paixão: “quando, por conseguinte, 

podemos ser a causa adequada de uma dessas afecções, por afecção 

entendo uma ação; nos outros casos, uma paixão” (ESPINOSA, 2003, p. 

112). 

Espinosa chama aos afetos ativos de ações e aos passivos de 

paixões. As ações constituem os sentimentos e emoções que se explicam 

exclusivamente pelas leis de nossa própria natureza. Somos, portanto, 

causa adequada das ações e compreendemos claramente seus efeitos já 

que elas obedecem a uma gênese interna. Por assim se constituírem, elas 

são sempre positivas, pois não subvertem a nossa natureza e caminham 

para a realização plena do conatus. São, pois, fontes de alegria e, portanto, 

de perfeição e de autonomia. 

Com relação às paixões, que são os afetos passivos, isto é, aqueles 

de que não somos causa plena de sua ocorrência e, por este motivo, seus 

efeitos são apenas parcialmente compreendidos por nós; podem resultar 

em alegria ou tristeza. No primeiro caso, temos as paixões alegres e, no 

segundo, as paixões tristes.  
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As paixões alegres, tal qual ocorre com as ações, resultam sempre 

em efeitos positivos sobre nós, uma vez que aumentam a nossa potência. 

Entretanto, elas não são tão fortes quanto aquelas, pois dependem da 

existência de causas externas a nós. Já as paixões tristes, como o próprio 

nome deixa transparecer, são sempre fonte de tristeza e sofrimento. Desta 

maneira, pode-se dizer que elas constrangem o conatus duplamente: em 

primeiro lugar, porque têm causas externas e, em segundo, porque se 

realizam na contramão de nossa natureza, gerando tristeza e, portanto, 

imperfeição. Ao fazê-lo elas se convertem facilmente em instrumento de 

servidão e controle. 

Antes, porém, de discutir a relação intrínseca entre paixão triste e 

servidão, vale a pena compreender um pouco mais sobre a gênese das 

paixões. Os afetos primitivos do sistema espinosano são, como já foi 

apresentado, o desejo, a alegria e a tristeza. Isso significa que todos os 

demais afetos são decorrentes destes. O desejo (cupiditas), conforme dito 

anteriormente, constitui a própria essência humana e é o que nos move na 

nossa relação com o mundo. A alegria (laetitia), sendo a passagem a uma 

perfeição maior, é o afeto resultante da realização do desejo natural. De 

maneira inversa, a tristeza (tristitia), que é uma passagem a uma menor 

perfeição, a sua frustração.  

A questão que surge aqui é: por que não nos orientamos apenas para 

a alegria e para o fortalecimento do conatus? Se procedêssemos desta 

maneira estaríamos sempre direcionando a nossa vida para a liberdade e 

para a felicidade. Seríamos sempre ativos e nunca passivos. Ocorre que 

nossos atos não são meramente resultados da livre expressão de nossa 

vontade. Em primeiro lugar, por existirem inúmeras causas exteriores cuja 

potência é infinitamente maior que a nossa. Em segundo, porque é 

impossível viver sem paixões, uma vez que elas são a expressão da nossa 

finitude. Por último, porque, de acordo com a visão espinosana, o livre-

arbítrio é uma ficção16. 

                                                 
16  Do mesmo modo que rejeita a idéia de causa final, Espinosa também não acredita no 
livre-arbítrio, pois, na sua concepção, não escolhemos entre uma coisa boa e uma má. 
Agimos pela mesma necessidade que tudo se dá na Natureza e buscamos sempre o que nos 
é útil. Assim sendo, não decidimos os rumos das nossas ações pelo exercício da vontade, 
mas para dar vazão ao esforço de perseverar.  Com efeito: “os seres humanos têm a opinião 
de que são livres por estarem cônscios das suas volições e das suas apetências, e nem por 
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Ainda discutindo a gênese das paixões, Espinosa nos mostra que uma 

mesma coisa pode nos afetar de muitas maneiras, inclusive de modo 

contraditório. Ele cita, como exemplo, a música, que, conforme 

compreende, é boa para o melancólico, má para aquele que se lamenta e 

indiferente para o surdo. Como conseqüência disso, a consciência procura 

afirmar todas as coisas que nos afetam positivamente e destruir tudo que, 

ao contrário, nos provoca tristeza. É por causa deste esforço de fortalecer o 

que é positivo para nossa existência e, por outro lado, destruir o que nos 

intoxica, que surgem as idéias imaginativas. 

É neste momento que começam a surgir os afetos derivados, entre os 

quais: amor e ódio. Com efeito, “o amor não é senão uma alegria, 

acompanhada da idéia de uma causa exterior, e o ódio não é senão a 

tristeza acompanhada da idéia de uma causa exterior”. (ESPINOSA, 2003, 

p. 120). 

Como a consciência se esforça sempre para fortalecer a potência de 

agir e, por assim dizer, diminuir o que a entrava, segue-se que tenhamos 

simpatia e procuremos amar tudo que nos compõe e, de outro modo, 

tenhamos antipatia e busquemos destruir tudo que decompõe o nosso 

conatus. Se o que amamos é destruído, sentimos tristeza. Se, por outro 

lado, o que amamos é conservado, sentimos alegria. Inversamente, ale 

afirma que se o que odiamos é destruído, também experimentamos alegria, 

ainda que com certo conflito interior. Se o que odiamos é, no entanto, 

fortalecido, então também ficamos tristes. 

Estas idéias imaginativas que construímos sobre as causas exteriores 

a partir, inicialmente, do desejo, da alegria e da tristeza; e, posteriormente, 

do amor e do ódio encadeiam-se de tal sorte, por contigüidade e 

semelhança, que geram uma infinidade de outros sentimentos, boa parte 

deles enumerados e definidos por Espinosa na sua Ética. Utilizando o 

método geométrico, Espinosa constrói uma verdadeira árvore genealógica 

da afetividade humana, em que é citado um grande número de afetos, 

todos deduzidos dos primordiais: alegria, tristeza, amor e ódio. 

                                                                                                                                               

sonho lhes passa pela cabeça a idéia das causas que os dispõem a apetecer e a querer, visto 
que as ignoram”. (ESPINOSA, 1989a, p. 51). Que ninguém, entretanto, adverte Will Durant 
(1996), pense que por não ser mais “livre” não possa ser responsabilizado por seus atos, 
pois uma existência determinada não significa uma vida de desígnios. 
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É desnecessário descrevê-los todos aqui, mas, para os efeitos deste 

escrito, é válido discutir, de modo mais aprofundado, pelo menos as díades: 

medo e esperança; piedade e generosidade. 

 

 

III.6.1 -  O Sistema do medo e a tristeza da esperança 

 

Espinosa diz que “a esperança [spes] não é senão uma alegria 

instável, nascida da imagem de uma coisa futura ou passada, de cujo 

resultado duvidamos; o medo [metus], por sua vez, é uma tristeza instável, 

nascida também da imagem de uma coisa duvidosa”. (ESPINOSA, 2003, p. 

123).  

Observa-se que tanto o medo quanto a esperança são caracterizados 

pela instabilidade e pela dúvida. São, por assim dizer, complementares, 

pois, aonde há medo, existe também esperança de que aquele medo seja, 

em algum momento, suprimido; por outro lado, onde há esperança, sempre 

resta certo temor de que o bem esperado não se concretize. Conclui-se que 

“não há esperança sem medo e nem medo sem esperança” (ESPINOSA, 

2003, p. 139). 

Do medo e da esperança surgem inúmeras paixões derivadas. Se, por 

exemplo, a dúvida é retirada da esperança, nasce a confiança. Se o mesmo 

é feito com o medo, surge o desespero. A instabilidade intrínseca ao par 

esperança-medo é desenvolvida por Espinosa no Tratado Político e no 

Tratado Teológico-Político. Nestas obras ele demonstra como estas paixões 

tristes desempenham um papel crucial na explicação da gênese da 

superstição, como também na análise das instituições políticas e religiosas 

que a engendram. 

Sobre a íntima relação existente entre a díade medo-esperança e a 

gênese da superstição, escreve: 

Somos constituídos por natureza de modo a acreditarmos 

facilmente nas coisas que esperamos e dificilmente nas que 

tememos, e a formarmos a seu respeito opiniões ou 

excessivamente favoráveis ou demasiado desfavoráveis. Daí 



 92

nasceram as superstições de que, por toda parte, os homens são 

vítimas. (ESPINOSA, 2003, p. 139) 

Espinosa compreende que o medo, sendo uma paixão triste, jamais 

se converterá numa ação. Nascido da nossa inexorável finitude, ele pode 

ser fortalecido por outros afetos tristes ou, ao contrário, entorpecido pela 

alegria, mas nunca é totalmente suprimido. O medo é fruto da nossa 

imaginação, posto que é resultado da impotência por nós experimentada 

quando nos deparamos com a inevitabilidade do desconhecido. Como expõe 

Chauí (1999, p. 57): 

Na ordem comum da Natureza, a ordem necessária e livre é 

encoberta, e a imaginação confunde necessário e contingente, 

possível e arbitrário, duração e tempo, posse e liberdade, inédito e 

milagre, apetite humano e atividade substancial, causalidade 

eficiente e causa final, força e transgressão, felicidade e 

obediência. Ao sentimento da finitude ou da fragilidade humana 

diante do universo, a imaginação oferece consolo, mas suas 

explicações, engendrando deuses e demônios, são tão frágeis que, 

voltando-se contra nós, ampliam o medo e o desamparo. 

É esta montagem imaginária, construída frente ao temor do 

desconhecido, que, na visão espinosana, imprime o sobrenatural nas nossas 

vidas. É, pois, com razão que Werner Jaeger (1997), ao analisar o 

surgimento e a função do mito na história, descreve-o não apenas como um 

artifício cognitivo, isto é, uma invenção para preencher os vácuos da 

incerteza e do desconhecimento do mundo. Com efeito, a superstição mítica 

traduz-se também numa espécie de mecanismo psicológico universal de 

defesa, pois constitui um anteparo para nos preservar, mesmo que 

imaginariamente, do medo do desconhecido. 

O que ocorre com esta montagem imaginária é que ela pode ser 

simplesmente negada ou desfeita, gerando, em conseqüência, mais 

desamparo e o surgimento de novos medos, ou, como mais comumente 

tem acontecido ao longo da história, ela se mantém com a produção de 

uma pseudofortaleza que pretende minorar os medos do homem conferindo 

seus destinos a uma autoridade superior. Pensar que esta autoridade é boa 

e providencial torna ainda menos dolorosa a convivência com o medo, ainda 

mais quando surgem homens que, investidos pelo poder divino, podem 

representar a sua palavra e interpretar os seus desígnios. 
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É neste momento que a montagem imaginária se torna maquina 

imaginativa, quando transforma as explicações oriundas da imaginação em 

doutrinas pretensamente racionais e incontestáveis. Tais doutrinas, por seu 

turno, convertem-se em ortodoxia, que passa a regular o público e o 

privado, a moral e a política.  

É assim que a fortuna engendra a superstição e esta, a servidão. A 

manutenção da visão supersticiosa constitui a maneira mais eficaz de 

dominação do ser humano, pois perpetua o medo e a incerteza. A multidão, 

tomada por este medo, submete-se a tudo e a todos, desde que lhe 

prometam abrigo do infortúnio e a satisfação de seus apetites.  

Preferindo a tirania à heresia, a plebe permite que os tiranos e os 

sacerdotes se beneficiem de sua condição. Não obstante, para se manterem 

no lugar que ocupam, estes precisarão insuflar continuamente o medo e a 

esperança no povo. 

Para Espinosa, a cristandade desenvolveu com maestria a cultura do 

medo e da esperança e, assim, pôde erigir seu domínio sobre a civilização 

ocidental. Interpretando esta consideração, Chauí (1999) afirma que a 

tradição cristã soube efetivamente transformar a cultura do medo na 

cultura da culpa. Para tanto, destituiu o diabo de sua natureza extraterrena 

e o exilou na consciência dos fiéis. Ao fazer isso, fez do homem um ser 

sitiado por si mesmo, prestes a cair, a qualquer momento, na obscuridão do 

pecado. Nesta situação de perigo iminente, o medo se converteu em culpa, 

a liberdade virou expiação ou castigo e a alegria tornou-se a presa do 

sofrimento. 

É, pois, considerando esta situação que Espinosa (1994), no seu 

Tratado Político, refere-se à trindade moralista. Para ele, o escravo, o tirano 

e o sacerdote constituem os personagens principais que sustentam a trama 

da servidão. O primeiro é o homem que é prisioneiro das paixões tristes; o 

segundo, aquele que explora estas paixões tristes e que precisa delas para 

estabelecer o seu poder; e o último, o que se entristece impotentemente 

com a condição humana e as paixões em geral. Cada um, ao seu modo, 

colabora para que os grilhões da servidão se mantenham: “o tirano precisa 

da tristeza das almas para triunfar, do mesmo modo que as almas tristes 

precisam de um tirano para prover e se propagar. De qualquer forma, o que 
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os une é o ódio à vida, o ressentimento contra a vida”. (DELEUZE, 2002, p. 

31).  

Fica muito claro que “passando do medo à religião e desta à tirania 

teológico-política, a superstição apenas alimenta sua causa, imaginando 

suprimir seus efeitos, as imagens da Fortuna e da Natureza misteriosas”. 

(CHAUÍ, 1999, p. 61). 

O sistema do medo ocorre de tal maneira que, partindo do indivíduo 

à sociedade, retorna novamente a este e ao seu espaço privado. A tirania 

experimentada no espaço público é levada também aos lares e aos 

ambientes educativos. É o que Chauí (1999) denomina de império dentro do 

império, isto é, cada pessoa se converte também ela em um pequeno tirano 

e transforma o seu microcosmo em um feudo particular.  

O resultado do império do medo e da promessa da esperança é o ódio 

mútuo e a violência. É neste sentido que Sawaia (2004b) resgata 

oportunamente a distinção espinosana entre poder (potestas) e potência 

(potentia). Sendo esta a vontade guiada pelo desejo de liberdade e a 

expressão do afeto alegre que motiva o desejo comum, o poder, de outro 

modo, constitui a apropriação indevida e abusiva da potência do outro. Por 

conta disso, redunda quase sempre em tirania, terror e violência. O poder 

público, por sua vez, nada mais é do que o exercício legal da força pelo 

mais forte: a violência sobre a potência transforma-se em lei.  

O medo imputado à plebe também retorna aos governantes, pois 

sabem que a multidão dispõe de todas as condições para, em algum 

momento, não mais aceitarem seu jugo e derrubá-los do lugar por eles 

ocupado. Assim é que ocultam sua ignorância, atribuindo-se clarividência e 

competência que, normalmente, não possuem (CHAUÍ, 1999). Por outro 

lado, além deste esforço de se mostrarem tecnicamente competentes, 

lançam-se num esforço desmesurado para manter a plebe dispersa e 

desorganizada. Procedendo assim, não podem lançar mão apenas do medo, 

que pode se converter em terror e, por conseguinte, desestabilizar as 

massas. É preciso dosá-lo com sua eterna parceira, a esperança, de modo a 

manter certa coesão entre os dispersos. 
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Ainda que toda expressão de poder público represente, de um jeito 

ou de outro, certa constrição da potência dos indivíduos, Espinosa expressa 

claramente sua preferência pela democracia, quando comparada com 

quaisquer outros sistemas políticos. Para ele, o regime democrático é o 

mais forte de todos e a tirania o mais fraco. Enquanto a primeira permite 

uma maior organização do conatus coletivo, esta última funda-se, 

essencialmente, na instabilidade e na dispersão dos indivíduos. O que torna 

muito mais radical esta sua defesa da democracia é que ela foi escrita numa 

época em que o absolutismo monárquico era uma ideologia amplamente 

disseminada e constituía um regime político consolidado nos principais 

países europeus. 

Nascido pateticamente da fortuna e erigido historicamente pela 

superstição, o medo, como toda paixão triste, pode vir a ser enfrentado. A 

questão que aparece aqui é como fazê-lo se sabemos que as paixões, sejam 

elas alegres ou tristes, são irredutíveis frente ás forças da vontade ou da 

consciência? 

Contra a desmesura do poder, como muito bem adverte Sawaia 

(2004), todo esforço puramente individual é vão. A libertação exige a 

concatenação de esforços coletivos e institucionais que possam obstruir a 

força opressora dominante, que procura decompor os indivíduos na 

sociedade. 

Além disso, complementa a autora em questão, não se combate uma 

paixão triste, como o medo, ou as suas expressões de violência apenas com 

idéias sensatas. Como sabemos, as paixões não são afecções estáticas, mas 

afetos que se modificam nos encontros entre os cidadãos. Para tanto, elas 

precisam ser enfrentadas por outros afetos mais fortes e, além disso, 

necessitam ser compreendidos na sua gênese. Neste sentido, urge 

recuperar as capacidades de afetar, ser afetado e pensar sobre as afecções, 

que são inerentes aos seres humanos. Com efeito, somente aliando-se 

afetividade positiva e conhecimento crítico é que se pode bloquear a cultura 

do medo e paralisar-se a cadeia da servidão. 

É nesta mesma direção que Chauí (1999) assegura que é preciso 

uma reeducação que nos ensine a experimentar a ignorância como tristeza 

e o amor intelectual como uma paixão alegre, pois, a superstição, 
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causadora do medo e da violência, não é outra coisa senão o padecimento 

da ignorância e do conhecimento inadequado. Por isso, em outro trabalho 

(CHAUÍ, 2006), ela nos recorda que o pensamento de Espinosa constitui a 

mais radical negação da superstição e da ignorância, tanto quanto um belo 

convite para perder o medo de viver em ato. Deleuze (2002) tinha razão 

quando afirmou que o pensamento espinosano não se traduz em nenhuma 

apologia da esperança e da coragem, pois seu fundamento não é a força ou 

a violência, mas a alegria. 

 

 

III.6.2 – O poder das ações: da piedade à generosidade 

 

Ainda que desenvolva profundamente as paixões na sua Ética, 

Espinosa também articula algumas idéias sobre as ações, aqueles afetos, 

cuja gênese não é externa, vez que são causados por nós mesmos, 

enquanto sujeitos desejantes.  

Com relação aos afetos ativos, escreve que nenhuma afecção de 

tristeza pode se referir à consciência enquanto ela é ativa, mas apenas 

afecções de desejo e alegria. Com isto, quer dizer que as ações nunca 

produzem tristeza e servidão. Ao contrário, sempre resultam em alegria e 

na realização do desejo natural de perseverar. São os bons encontros entre 

os sujeitos que produzem os afetos alegres e os encorajam na direção da 

virtude. Como apresenta Ramos (2007), é pela alegria destes bons 

encontros intersubjetivos que redescobrimos o potencial ativo que existe 

em nós e, assim, participamos do movimento infinito de expansão da 

Natureza. 

Já quase no final da Ética, ele não se esquece de lembrar que “quanto 

mais perfeição uma coisa tem, tanto mais age e menos sofre; e, 

inversamente, quanto mais ela age mais perfeita é”. (ESPINOSA, 1989b, p. 

233). A identidade entre ação e perfeição pode ser visualizada em todos os 

momentos do trabalho de Espinosa. Sua idéia de Deus, ou de Natureza, 

como foi apresentado anteriormente, é a de um ser ativo, em constante 

autoprodução. Neste sentido, agir é o mesmo que aproximar-se da 
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substância infinita, cuja essência é a ação eterna. No sistema espinosano, o 

homem se humaniza quando torna agente de sua existência e não quando 

padece de causas externas. Convém, entretanto, lembrar que por ação, ele 

não entende um fazer qualquer, mas o fazer afetivo: agir e alegrar-se em 

Espinosa querem dizer a mesma coisa. 

Sendo afetos alegres e causados internamente por nós mesmos, as 

ações são infinitamente mais fortes que as paixões. O que há de mais 

interessante aí, é que as próprias paixões podem se converter em afetos 

positivos: “a todas as ações que somos determinados por uma afecção, que 

é uma paixão, podemos ser determinados pela Razão, independentemente 

desta afecção”. (ESPINOSA, 1989b, p. 233). Isso significa que tudo que 

podemos fazer movidos pelas paixões, igualmente podemos realizar guiados 

pela razão. Em outras palavras as paixões podem, uma vez compreendidas 

pela razão, transformarem-se em ações. 

Também quando trata das ações, Espinosa constrói uma frondosa 

árvore, nas quais os afetos ativos são deduzidos da alegria. O mais 

interessante é que ele apresenta a negatividade de certas afecções, que, 

contraditoriamente, eram tidas como virtuosas pelo espírito de sua época.  

Um destes sentimentos, que sempre foi cultivado pela cristandade, e 

que, todavia, Espinosa não nos apresenta como uma ação é a humildade 

(humilitas). Ele a define como uma “tristeza nascida do fato de o homem 

contemplar sua impotência ou sua fraqueza”. (ESPINOSA, 1989b, p. 152). 

Para ele, a pessoa humilde é alguém entristecido com sua impotência e, 

portanto, presa fácil da servidão e da superstição. Sob certos aspectos, o 

homem humilde se assemelha ao orgulhoso, na medida em que ambos têm 

uma concepção inadequada de si mesmo: enquanto um sofre com a 

desestima, o outro padece de uma estima exagerada. A tristeza que não 

gera amor de si jamais poderia produzir o amor ao outro. Por isso, ele 

afirma que as pessoas que se julgam humildes são, não raramente, as mais 

ambiciosas e invejosas. 

Não obstante a sua caracterização como paixão triste, a humildade 

não é de todo ruim. Uma vez que os homens não estão acostumados a 

viver segundo a Razão, afirma ele que a humildade e o arrependimento 

acarretam, no final das contas, mais vantagens do que desvantagens. De 
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algum modo, estes afetos ajudam a manter as pessoas mais unidas e 

disciplinadas e, “na verdade, os que estão sujeitos a estas afecções podem 

ser muito mais facilmente que os outros levados a viver, enfim, sob a 

direção da Razão, isto é, serem livres e a gozar da vida dos felizes”. 

(ESPINOSA, 1989b, p. 192). 

Em contraposição à humildade, o amor-próprio e o contentamento 

são verdadeiramente afetos alegres. O primeiro surge da alegria de 

considerar-se a si mesmo; e o segundo diz respeito à alegria nascida do 

fato de o homem poder contemplar a si mesmo e à sua capacidade de agir. 

Um outro afeto que aparece várias vezes e em momentos diferentes 

da Ética é a piedade, entendida espinosanamente como sendo o desejo 

racional de fazer o bem: 

Quanto ao desejo de fazer o bem, que nasce do fato de vivermos 

sob a direção da Razão, chamo-lhe piedade. Depois, ao desejo que 

leva o homem, que vive sob a direção da Razão, a unir-se aos 

outros pela amizade, chamo-lhe honestidade, e chamo honesto 

aquilo que os homens, que vivem sob a direção da Razão, louvam, 

e, ao contrário, torpe ao que repugna à conciliação com a amizade. 

(ESPINOSA, 1989b, p. 182). 

Espinosa aproxima piedade, honestidade e amizade, quando estes 

afetos estão sob a direção da razão. A pessoa verdadeiramente piedosa não 

age motivada pela tristeza de outrem – pois piedade não é o mesmo que 

comiseração - mas pela alegria de ser útil a si mesmo e ao seu semelhante. 

A piedade emerge como conseqüência da nossa felicidade ou beatitude, 

pois, segundo ele, somente o conhecimento intelectual de Deus poderia 

induzir o homem a realizar apenas atos inspirados pelo amor e pela 

piedade. 

Na visão de Espinosa, piedade não se confunde com abjeção e nem 

com o orgulho: 

A abjeção tem uma falsa aparência de liberdade e religião. E, 

embora a abjeção seja contrária ao orgulho, todavia o abjeto está 

perto do orgulhoso. [...] Com efeito, aquele que deseja ajudar aos 

outros, por conselhos ou por ações, a gozarem ao mesmo tempo 

do bem supremo, esse procurará, sobretudo, conciliar o seu amor e 
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não fazer-se admirar-se por eles, de maneira que este método seja 

denominado por seu próprio nome. (ESPINOSA, 1989b, p. 207). 

Percebe-se claramente que a piedade de que nos fala o filósofo da 

alegria nada tem a ver com messianismo e sim com amor e amizade. O 

homem piedoso não precisa padecer da aprovação pública dos seus atos, 

ele os pratica como concretização de seu próprio esforço de co-existir. Não 

sendo fruto da impotência e sendo a expressão virtuosa da própria natureza 

do sujeito, a piedade constitui uma ação virtuosa e construtora de 

sociabilidade. 

O mesmo pode ser dito da generosidade, da gratidão e de muitas 

outras afecções resultantes do desejo e da alegria. Também os afetos 

alegres podem combinar-se entre si e gerar inúmeros outros. 

 

 

III.7 - O problema da liberdade 

 

Deleuze (2002) se apraz em afirmar que Espinosa queria fazer de si 

um homem livre. Talvez por este motivo tenha conferido tamanha 

importância ao problema da liberdade e tenha se preocupado tanto em 

denunciar a servidão humana e a superstição sob todas as suas formas. 

Chauí (1999) chega a defender que as duas maiores inovações 

espinosanas são: a imanência do infinito no finito e o entendimento da 

liberdade como atividade necessária, determinada pela essência de um ser 

autônomo. Na sua visão, é a primeira vez na história do pensamento 

ocidental que a liberdade não é desenvolvida com sinônimo de ação 

voluntária e nem como antônimo de ação necessária. 

Liberdade, para Espinosa, diferentemente do que fora colocado há 

séculos, não significa livrar-se das paixões, o que seria impossível. Ao 

contrário, num primeiro momento se concretiza quando nos deixamos 

vencer pelas paixões alegres e, de modo mais autêntico, quando seguimos 

o nosso próprio conatus e buscamos o amor intelectual de Deus, isto é, da 

Natureza. 
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A via que conduz à liberdade está fortemente desenvolvida no Livro 

V, da Ética, intitulado: Da potência, da inteligência ou da liberdade humana. 

Conforme anuncia logo no prefácio, Espinosa se debruça sobre duas 

questões: o que a razão pode fazer frente às afecções; e, igualmente 

importante, o que é liberdade ou beatitude? 

Com relação a esta última, o que fica claro é que o segredo da 

liberdade consiste na passagem da heteronomia passional para a autonomia 

corporal e intelectual (CHAUÍ, 1999). Quanto mais submisso é o homem ás 

paixões e, por assim dizer, às causas externas e quando menos 

compreende de si e do mundo, menos livre ele é. A tríade: paixão-

heteronomia-servidão opõe-se à outra formada por ação-autonomia-

liberdade. A constituição da segunda tríade ocorre quando nos tornamos 

causa adequada do que se passa em nós. Isso não ocorre, como dito 

anteriormente, pela eliminação das paixões, mas pelo fortalecimento das 

paixões alegres e o enfraquecimento das paixões tristes. A vida ética 

começa no interior das paixões (CHAUÍ, 2006) e continua no fortalecimento 

da razão. Não é forçoso, portanto, afirmar que razão e afetividade se 

encontram na construção do homem livre. 

O homem livre age em virtude de sua própria potência e de sua 

consciência e busca o que lhe é útil. Ele não pensa na morte, pois exclui do 

pensamento aquelas idéias que ameaçam a sua conservação. Preocupa-se, 

pois com a vida presente e com o que lhe fortalece. Como diz Victor Delbos 

(2002) ser livre é elevar a potência de agir ao máximo.  

Percebe-se muito claramente que ser livre para Espinosa não é o 

mesmo que cumprir regras, pois sua Ética não se reduz à moral. Neste 

sentido, é que a ética espinosana não constitui um compêndio de 

procedimentos do que se deve ou não fazer. Não há uma única linha na sua 

obra admoestando as pessoas a fazer isso ou aquilo, que não o pleno 

exercício de seus esforços de perseverar. 

A propósito disso, não existe também em sua Ética as idéias de bem 

e mal, tomados absolutamente, posto que, como recorda Deleuze (2002), 
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ele as substitui pelas de bom e mau17. O bom é tudo que nos compõe e nos 

liberta e o mau, tudo que nos decompõe a escraviza. Do mesmo modo, 

também somos bons quando permitimos aos outros a sua conservação e 

maus quando os constrangemos e os entristecemos. Nem devemos ser 

envenenados pelas circunstâncias nem envenenarmos os outros. O ethos 

espinosano significa tão somente buscar o que nos é útil e necessário. 

Nada é mais útil a um corpo do que outro. Nada é mais útil ao ser 

humano do que o seu semelhante. É no bom encontro entre os homens que 

a liberdade se realiza mais plenamente. É quando concordam entre si que 

os seres humanos constroem sólidos laços de amizade e de assistência 

recíprocas. Esta concórdia é tanto afetiva quanto racional, pois quanto mais 

ativas são as pessoas, mais aprendem a agir com razão.  

Com efeito, assegura Espinosa, os afetos ativos não impedem a 

consciência de pensar, pois não são contrários à nossa natureza. Ao 

agirmos, podemos ser racionais no sentido original da palavra, que não 

quer dizer que somos livres de emoção, mas, ao contrário, afetados pelos 

afetos alegres, compreendemos o vínculo necessário entre nós e a Natureza 

e entre esta e a sociedade. Como diz Delbos (2002, p. 150): 

Somos assim quando somos livres, isto é, possuímos idéias 

adequadas e por isso mesmo ativas; e há sentimentos que 

exprimem em nós este estado superior. [...] As formas de fazer 

que resultam das afecções ativas constituem a força da alma, que 

é ou firmeza ou generosidade. 

A afetividade é, pois, condição de possibilidade para a ação reflexiva, 

pois são os afetos ativos que a impulsionam: “a possibilidade da ação 

reflexiva da alma encontra-se, portanto, na estrutura da própria 

afetividade: é o desejo de alegria que nos impulsiona rumo ao 

conhecimento e à ação. Pensamos e agimos não contra os afetos, mas 

graças a eles”. (CHAUÍ, 2006, p. 65). Espinosa sabe que a afetividade sem 

a razão é cega e que a razão sem os afetos é morta, por isso ele não opõe 

estas duas forças na Natureza em nós: “ao pensamento não deve faltar o 

                                                 
17 Com efeito, escreve Espinosa (1989a, p. 134): “Por bem entendo todo gênero de alegria e 
tudo o que, além disso, a ela conduz, e, principalmente, tudo que satisfaz o desejo, qualquer 
que ele seja. Por mal, ao contrário, entendo todo gênero de tristeza, e, principalmente, o 
que frustra o desejo”.  Mais adiante, complementa (1989a, p. 178): “Na medida em que uma 
coisa está de acordo com a nossa natureza, é necessariamente boa”.  
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calor do desejo, nem ao desejo a luz do pensamento”. (DURANT, 1996, p. 

184) 

Se o homem livre age, por assim dizer, para além do bem e do mal, 

motivado apenas pela força de sua própria potência, procurando realizar 

seu esforço natural de perseverar, ele se torna ainda mais livre na cidade, 

onde pode associar-se aos seus semelhantes, tornando-se, assim, mais 

potente: “O homem que é conduzido pela razão é mais livre na cidade, 

onde vive segundo as leis comuns, do que na solidão, onde obedece só a si 

mesmo” (ESPINOSA, 1989, p. 202). Nesta mesma linha de raciocínio, 

comenta Chauí (2006, p. 66): “[...] na ação e na liberdade, os humanos se 

descobrem como concordantes e, sobretudo, que sua força para existir e 

agir aumenta quando existem e agem em comum [...]”. 

Consciente de que os outros são essenciais para a realização de sua 

liberdade, o homem livre procura ligar-se aos seus semelhantes por fortes 

laços de amizade e aprende que somente as pessoas livres são gratas umas 

às outras. Elas sabem que, na sua liberdade, agem sempre de boa fé e, 

conduzidos pela razão, não se movem forçados pelo medo, mas pela 

alegria. 

É, portanto, na sociabilidade que o homem livre encontra a realização 

maior de sua liberdade. Entendida desta maneira, ela não é um prêmio pela 

virtude, mas a própria virtude, pois é resultado da nossa procura solidária 

pelo que nos é útil. Em Espinosa, liberdade e felicidade pública querem dizer 

a mesma coisa. 

Qual o caminho para a felicidade pública e para a liberdade? Na obra 

espinosana não existem receitas prontas para o bem-viver, mas aparecem 

certas reflexões sobre a terapêutica das paixões, que podem ser relevantes 

para a construção do ser livre.  

O alvo desta terapêutica é a potência de agir, que deve ser 

maximizada, enquanto deve ser minorada a potência de padecer (SAWAIA, 

2003c). Para tanto, urge confrontar-se com a realidade impreterível das 

paixões. Diante delas só existem três possibilidades, como nos lembra 

oportunamente Chauí (1999): a primeira é a postura repressiva, tão bem 

representada pelo cristianismo calvinista de seu tempo, cuja medida é a da 
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supressão das paixões. Trata-se de tentar negar o inegável ou de procurar 

destruir o que há de mais natural e humano. A segunda, a qual chama de 

astuta, ou maquiaveliana, procura transformar as paixões em forças 

civilizatórias, graças à razão astuciosa. É o mesmo que procurar domar o 

indomável ou enclausurar o que pode libertar. Por último, a postura realista, 

que é defendida por Bacon e Espinosa, introduz o “princípio da paixão 

equivalente contrária”: “trata-se de combater as paixões mais destrutivas e 

perigosas por meio de paixões equivalentes e contrárias. A batalha entre as 

paixões, acreditam os realistas, redundaria no aparecimento de um 

contrapoder passional, benéfico e natural. (CHAUÍ, 1999, p. 45). 

O surgimento dos afetos alegres, diferentemente de suprimir as 

paixões, serve para alterar a dosagem existente entre atividade e 

passividade nas nossas vidas, fortalecendo a primeira. As paixões alegres 

nascem da compatibilidade entre nós e as causas externas e, por aumentar 

a potência de agir e pensar, tornam-se também úteis ao desenvolvimento 

da razão. O contrário ocorre com as paixões tristes que a entravam. Quanto 

mais desenvolvemos a razão, menos submissos nos tornamos nas nossas 

relações com o mundo e aprendemos a satisfazer mais eficazmente nossos 

desejos passionais (GLEIZER, 2005).  

A clínica das paixões se concretiza, pois, todas as vezes que 

alteramos as relações de força entre paixão e razão, em proveito desta 

última. Ao fazê-lo, proporcionamos relações cognitivas e afetivas 

transformadoras que geram mais atividade e autonomia. Isso é possível, 

segundo Espinosa, quando aprendemos a conhecer melhor os nossos 

afetos, pois quando se torna objeto de conhecimento, a paixão se converte 

em ação. Também é importante aprender a separar o nexo entre afeto e 

causa externa, pois se aquele é entendido como ação do sujeito que sente, 

a conversão da passividade á atividade também acontece. Por último, urge, 

por um lado, escapar da monocontemplação que aprisiona a consciência 

num mesmo objeto, quando é prisioneira das paixões; por outro lado, 

aprender a encadear racionalmente os afetos ativos, pois é preciso mais 

força para contrariar os afetos ordenados desta forma do que para 

contrariar afetos vagos e inconstantes. 
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CAPÍTULO IV – VYGOTSKY: O SENTIDO DA 
AFETIVIDADE, A AFETIVIDADE DO SENTIDO 

 

 

Neste capítulo desenvolverei os aspectos principais da questão da 

afetividade na teoria de Vygotsky (1896-1934), cujas formulações nos 

campos da ciência psicológica e da arte literária continuam a ser 

atualíssimos. Tal qual ocorrera com Espinosa, as emoções ocupam um lugar 

privilegiado no trabalho vygotskyano, mesmo considerando toda a 

atmosfera positivista reinante na ciência soviética do início do Século XX. 

Vygotsky radicaliza o propósito espinosano de resgatar os afetos do exílio 

imposto pela ciência ocidental a tudo que fora entendido como desrazão. 

Todavia, de modo distinto do pensador holandês, Vygotsky não desenvolve 

o estudo dos afetos, do pensamento e da linguagem numa ótica 

estritamente filosófica, mas numa perspectiva eminentemente psicológica. 

Ao fazê-lo, ele não descuida do contexto filosófico, pois é inspirando-se 

sobretudo em Espinosa e em Marx que procura encontrar o espaço e o 

método próprios para uma psicologia de base dialética. 

 

 

IV.1 - Vygotsky: o pensador revolucionário 

 

Lev Semyonovich Vygodsky18 nasceu em Orsha, uma provinciana 

cidade da Bielorrússia, em 5 de novembro de 1896, mas, ainda pequeno, 

mudou-se para Gomel, onde veio a residir durante boa parte da sua 

juventude. Era o segundo de uma família judia de oito filhos, cuja situação 

era bastante privilegiada em termos financeiros, sociais e intelectuais. Seu 

pai, que era um dos diretores do diretor do Banco Central de Gomel, 

também foi um dos fundadores da biblioteca central daquela cidade. Sua 
                                                 
18 Esta era a grafia original de seu sobrenome, que foi, posteriormente, por ele modificada, 
pois acreditava que sua família era originária de uma aldeia chamada Vygotovo. 
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mãe, apesar de ter se dedicado ao lar e à criação dos filhos, era poliglota e 

amante da poesia. 

A preocupação com educação e cultura era muito presente em sua 

família. Wertsch (1988 apud MOLÓN, 2003), por exemplo, afirma que 

Vygotsky estudou alemão com sua mãe, que seguramente também deve ter 

influenciado a sua imersão no mundo da arte e da literatura. Aprendeu 

também a ler grego, latim, hebraico, francês e inglês. Esta habilidade de 

mover-se entre os principais idiomas daquele tempo viria a facilitar 

enormemente, em poucos anos, a construção do seu notável conhecimento 

enciclopédico, tornando-se, assim, conhecedor profundo de toda produção 

européia no campo da filosofia, da estética, da história e da psicologia. 

Não se pode negar, evidentemente, a importância dos formadores de 

Vygotsky. Seu grande mentor intelectual foi seu próprio primo, David 

Vigodsky, que era um célebre escritor naquela época. Além disso, dispôs 

também de um tutor, Salomon Ashpiz, cujo método pedagógico consistia 

em fortalecer o desenvolvimento espontâneo de seus alunos. 

Do ponto de vista da sua formação acadêmica, Vygotsky estudou 

Direito, na Universidade de Moscou, além de Filosofia e História, cursos que 

freqüentou na Universidade Popular Shanyavski. Durante parte deste 

período, dividiu seus aposentos na capital soviética com sua irmã, Zinaida, 

que lhe acompanhava também nos estudos da obra de Espinosa. Todavia, 

os momentos que viriam a redefinir os rumos de sua vida e, por assim 

dizer, trazê-lo definitivamente para o campo da psicologia ocorreram logo 

após a defesa de sua monografia, intitulada: A tragédia de Hamlet, príncipe 

da Dinamarca, escrita em 1916. Esta obra foi seu primeiro trabalho 

importante de análise literária e, mais tarde veio a ser revisada e incluída 

na Psicologia da Arte, livro concluído em 1925, que marcou a sua imersão 

na ciência psicológica sem, no entanto, divorciar-se de sua herança 

artístico-literária. 

Entre 1917 e 1923, período intermediário situado entre a elaboração 

dos dois trabalhos citados anteriormente, Vygotsky retornou de Moscou e 

tornou-se professor de literatura e psicologia em Gomel. Atuando como 

professor e pesquisador, desenvolveu um estilo de vida muito intenso e 

produtivo. Tanto é assim que fundou o Laboratório de Psicologia da Escola 
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do Magistério de Gomel, donde veio a realizar numerosos experimentos que 

lhe permitiriam escrever A psicologia pedagógica (1926), um dos poucos 

trabalhos que Vygotsky pôde ver publicados ainda em vida. Além de haver 

realizado muitas conferências sobre literatura e ciências, bem como igual 

número de cursos voltados para a estética e para a história da arte, 

Vygotsky fundou também uma revista chamada Veresk, que era 

especializada em crítica e literatura de vanguarda. 

Sabe-se também que, durante este tempo, Vygotsky organizou e 

realizou muitas sessões de discussão de grandes obras literárias com seu 

primo e ex-tutor David Vygodsky e com outros intelectuais, como Dobkin, 

que resultaram em publicações desaparecidas até o presente momento. Van 

der Veer e Valsiner (2001) acreditam que o desaparecimento destes 

escritos esteja ligado aos conflitos sociais e políticos que marcaram o 

cenário soviético do início do século passado. Entre os quais, pode se 

destacar a guerra civil que devastou a nação russa, após a Revolução de 

Outubro, bem como a sangrenta ocupação alemã durante a Segunda 

Grande Guerra. 

Como resultado de todas estas vivências, Vygotsky participou 

ativamente do II Congresso Psiconeurológico, realizado na cidade de 

Leningrado, no ano de 1924. Neste evento, costumeiramente dominado 

pelas correntes psicológicas mais tradicionais, como a reflexologia, 

Vygotsky apresentou três comunicações, entre as quais, A consciência como 

um estudo da psicologia do comportamento. Neste trabalho argumentou 

que o grande erro da reflexologia consistia na sua fuga do estudo da 

consciência, em conseqüência de uma concepção inadequada dos métodos 

de pesquisa em psicologia. Contra esta postura, defendeu o estudo 

monístico e objetivo da mente consciente. Este posicionamento interessou 

muito fortemente aos reatologistas que se contrapunham à hegemonia do 

pensamento reflexológico e, por este motivo, Vygotsky foi convidado a 

integrar o Instituto de Psicologia Experimental de Moscou. O convite partiu 

do próprio Kornilov, que era o presidente daquela instituição, cujo enfoque 

era o estudo objetivo dos sistemas de reações que constituem a 

complexidade do comportamento humano (VAN DER VEER & VALSINER, 

2001).  
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No mesmo ano, Vygotsky casou-se com Roza Smehkova e partiu para 

Moscou, onde encontrou também dois importantes pesquisadores: 

Alexander Romanovich Luria e Alexei Leontiev. A respeito da convivência 

deste grupo, que passou a ser conhecido como a Troika, pela importância 

que viria a ter no âmbito da psicologia soviética, é curiosa a narração de 

Luria, cuja exposição é feita por sua discípula, Marta Shuare, em entrevista 

a Mário Golder (1986, p. 143): 

Me contó, por ejemplo, cómo Vigotski había subyugado y 

maravillado a todo el grupo. Un dato interesante era la descripción 

de cada uno de los integrantes de ese grupo. Por lo pronto, todos 

ellos, desde el punto de vista de los cargos que ocupaban, estaban 

en escalones superiores al que correspondió al propio Vigotski a su 

llegada a Moscú. 

Relataba como, al poco tiempo de llegar a Moscú, se había 

constituido en el líder natural de ese grupo formal como del grupo 

informal. […] Subrayaba a cada instante la capacidad creativa de 

Vigotski; su capacidad de captar rápidamente lo esencial de una 

idea, de una lectura. Inmediatamente podía extraer la esencia de 

cualquier intervención o de cualquier artículo. Enseguida 

encontraba el nudo o la idea central de cada autor. 

Foi assim que Vygotsky subverteu a hierarquia no Instituto de 

Psicologia Experimental e, rapidamente, tornou-se um de seus principais 

líderes. Convém salientar também que, em termos de pensamento 

ideológico, o Instituto não constituía uma organização monolítica. Luria, que 

fora convidado no ano anterior com alguns colegas, fazia parte de um grupo 

de psicanalistas de Kazan. O próprio Kornilov foi alçado ao cargo de 

dirigente após uma intempestiva disputa com Chelpanov, o fundador da 

organização, que defendia um papel discreto para o marxismo na 

psicologia. Essa postura, como era de se esperar, acarretou a sua demissão 

em 1923. Kornilov, cuja reatologia julgava aproximar-se mais do 

pensamento marxista, foi conduzido imediatamente ao cargo e, para 

conferir ao Instituto uma nova identidade, tratou rapidamente de convidar 

novos pesquisadores (COLE & SCRIBNER, 1991). 

Estes fatos demonstram que, logo após a Revolução de Outubro, a 

burocracia do poderoso Partido Comunista estava atenta para tudo que 

ocorria nas instituições científicas do mundo soviético. A preocupação com a 
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elaboração da ciência marxista era uma posição inarredável do novo 

establishment e não havia lugar para pensamentos dissonantes. Do ponto 

de vista da psicologia, a grande questão, no início, era apenas discriminar 

qual corrente se aproximava mais do Materialismo Histórico e Dialético. 

Ainda que o Instituto de Psicologia Experimental tenha assumido 

certa relevância na vida de Vygotsky, ele se sentia como “uma espécie de 

corpo estranho e dirigia a maior parte de suas atividades fora do Instituto. 

Essas atividades eram o estudo da psicologia da arte, problemas de 

defectologia, psicologia pedagógica e, mais tarde, pedologia” (VAN DER 

VEER e VALSINER, 2001, p. 57). 

Como resultado destas atividades, Vygotsky ajudou a fundar uma 

outra organização de pesquisa, o Instituto de Defectologia, onde veio a 

desenvolver estudos tão proeminentes que lhe permitiriam realizar, em 

1925, sua única viagem para fora da União Soviética. Obteve, pois, a difícil 

aceitação das autoridades russas e viajou para Berlim, Amsterdam, Paris e 

Londres. Na capital britânica proferiu, inclusive, uma conferência sobre os 

seus achados na pesquisa defectológica. No mesmo ano, seus estudos sobre 

a Psicologia da Arte lhe valeram o título de doutor em psicologia. 

O seu interesse pela defectologia remontava à época de Gomel, 

quando atuava como professor. Todavia foi, entre os anos 1924 e 1930, que 

seus escritos estiveram mais associados a este tema (GONZÁLEZ REY, 

2004). Tradicionalmente, esta ciência estudava os “defeitos” físicos e 

mentais dos indivíduos, mas seus achados não resultavam em grandes 

melhorias na qualidade de vida destas pessoas. Vygotsky imprimiu nestes 

estudos uma posição completamente nova, cuja característica consistia em 

demonstrar que a “educação social” poderia modificar radicalmente o 

desenvolvimento de uma criança deficiente e, além disso, que estas 

crianças teriam o mesmo potencial de uma criança “normal”. Rompia, 

assim, com a naturalização da deficiência, entendida como enfermidade, 

colocando-a no plano das relações sociais. 

Seus experimentos demonstraram que o grande problema da criança, 

não era a deficiência orgânica, mas a situação social que se gerava em 

torno dela como conseqüência do “defeito”. Assim sendo, a escola poderia 

se converter num importante veículo de transformação desta realidade, 
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procurando reintegrar a criança socialmente. A base pedagógica desta 

mudança seria, pois, estimular a cooperação social. 

Entre os anos de 1928 a 1932, elaborou uma grande quantidade de 

escritos que permitiram o desenvolvimento de sua teoria, que viria ser 

chamada posteriormente de histórico-cultural por alguns autores 

(GONZÁLEZ REY, 2004; VAN DER VEER & VALSINER, 2001) ou de sócio-

histórica por outros (SAWAIA, 2003B; MOLÓN, 2003; NAMURA, 2003). A 

teoria Vygotskyana rompeu com todas as correntes psicológicas existentes 

na época, uma vez que não constituía uma postura dogmática, que apenas 

trasladasse o materialismo para a psicologia, e, muito menos, uma postura 

mentalista, que se afastasse do marxismo por completo. Vygotsky era 

profundo conhecedor de toda história da filosofia, em especial da dialética e 

da obra de Espinosa, mas compreendia que o lugar do pensamento 

psicológico é outro, que não o da mera tautologia e importação do saber 

filosófico. 

O stalinismo alimentava uma visão completamente diferente. De 

acordo com Kozulin (2002), tão logo assumiu o poder sobre o mundo 

soviético, Stalin impôs o férreo controle do Partido sobre a cultura e a 

ciência. Com relação à psicologia, entendida por muitos burocratas do 

Estado como sendo uma disciplina burguesa, exigia-se que suas categorias 

fossem derivadas diretamente das obras de Marx, Engels e Lênin. Por este 

motivo, o trabalho de Vygotsky foi precipitadamente qualificado como 

eclético e errôneo e a sua teoria passou a sofrer implacável perseguição a 

partir do início da década de 1930. 

O próprio Instituto de Kornilov também não se saiu ileso das 

investidas do stalinismo e, durante o ano de 1931, sofreu pesadas críticas 

que resultaram na sua completa reorganização. Por conta disso, Luria e 

Leontiev resolveram residir em Kharkov que, por sua distância do comitê 

central do Partido Comunista, permitir-lhes-ia desenvolver seus trabalhos 

com menos ingerências políticas. 

Vygotsky também deixou o Instituto de Psicologia Experimental e 

retorou à universidade a fim de concluir seus estudos de medicina, 

interrompidos na sua juventude. Infelizmente a tuberculose que havia 

acometido a ele e a toda sua família anos atrás - tal qual ocorrera também 
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com os parentes de Espinosa – não lhe permitiria terminar estes estudos e 

nem concluir o conjunto de sua obra. Vygotsky faleceu em 1934, apenas 

dois anos antes de um decreto do Partido Comunista proibir 

terminantemente as pesquisas em pedologia, interdito que incluía 

praticamente toda sua obra. 

Como conseqüência da política stalinista, a psicologia russa cada vez 

mais retornou ao paradigma da psicofisiologização do homem, muito bem 

desenvolvido no enfoque pavloviano. Somente na década de 1950, por 

conta do processo de desmistificação da figura de Stalin, empreendida por 

Nikita Kruchev, o pensamento de Vygotsky começa a ser paulatinamente 

resgatado. Marcando o início deste retorno, Pensamento e linguagem, que 

havia sido escrito em 1934, é finalmente publicado em território russo no 

ano de 1956. Entretanto, é Leontiev que, em 1963, com seu livro Problemas 

do desenvolvimento da mente, é agraciado com o Prêmio Lênin de Pesquisa 

Científica e recebe, portanto, o status de doutrina psicológica oficial da 

União Soviética.  

Como se sabe, vigorou durante muito tempo em todo o mundo a 

idéia de que a Teoria da Atividade de Leontiev (1973) representava a 

continuidade do pensamento vygotskyano. Na leitura de Kozulin (2002) 

este foi um dos mitos que retardou o conhecimento de Vygotsky pela 

psicologia ocidental. Ao se referir ao enfoque de Leontiev, afirma: 

O acontecimento mais dramático na história do conceito de 

atividade se deu em meados dos anos 1930, quando um grupo de 

discípulos de Vygotsky, emergiu com uma visão ‘revisionista’ da 

teoria da atividade que colocava as ações práticas (materiais) em 

primeiro plano enquanto, simultaneamente, rebaixava o papel dos 

signos como mediadores da atividade humana. Esta posição 

revisionista foi elaborada teoricamente por Alexei Leontiev, que 

posteriormente adquiriu o status de intérprete oficial das obras de 

Vygotsky. (KOZULIN, 2002, p. 111) 

O trabalho de Leontiev agradava à burocracia soviética porque 

eliminava a idéia de mediação, uma das mais genuínas desenvolvidas por 

Vygotsky. Para os ideólogos marxistas não se poderia conferir tanta 

importância às formações superestruturais do indivíduo (consciência) ou da 

sociedade (cultura) em contraposição à base material. Por isso lhes parecia 
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tão interessante a idéia da atividade, entendida como um complexo de 

ações e operações realizadas pelo sujeito frente aos mais diversos 

estímulos. 

Leontiev (1973) substitui a concepção ampla de psique, elaborada 

por Vygotsky e também desenvolvida por Rubinstein, pela noção de reflexo 

psíquico. Como bem alerta González Rey (2004) a idéia de reflexo remete 

sempre a uma imediação entre o interno e o externo, que, em outras 

palavras, significa o surgimento de uma barreira ao estudo da 

subjetividade, que, por sua vez, se torna uma idéia vazia ou idealista. Na 

substituição da consciência pela atividade como objeto da investigação 

psicológica não há lugar para o sujeito e o social é reduzido a uma 

concepção ambientalista e objetivista. 

Não poderia ter vida longa uma concepção tão ingênua a respeito da 

subjetividade, cuja importância está no cerne do Materialismo Histórico. 

Assim, no final da década de 1970, é o pensamento de Leontiev que 

começa a ser esquadrinhado criticamente pelas psicologias russa e 

européia. O teor principal destas críticas era que a Teoria da Atividade, ao 

eliminar a questão da mediação e da subjetividade, teria caído numa forma 

de tautologia. 

Se o final da década de 1970 representou o retorno efetivo da ciência 

psicológica a Vygotsky tanto no território russo e quanto no europeu, a 

difusão de sua obra no Brasil veio a ocorrer bem mais tarde. De acordo com 

a pesquisa histórica de Zanella (2007), ela se deu inicialmente no campo 

educacional, pois se procurava confrontar as vertentes ambientalistas e 

individualizantes que imperavam naquela época. A apropriação efetiva da 

teoria vygotskyana pela psicologia brasileira só veio a acontecer 

efetivamente em meados da década de 1980. A partir de então ela passou a 

se consolidar como um dos grandes referenciais teóricos tanto na pesquisa 

em psicologia social quanto em psicologia da educação. 

Do ponto de vista da psicologia social brasileira e latino-americana, 

Gonzalez Rey (2007) acredita que a difusão das idéias de Vygotsky ocorreu, 

em parte, como resultado do incansável trabalho de Sílvia Lane, uma das 

principais lideranças deste continente na construção de uma psicologia 

social crítica e problematizadora. A abordagem social laneana, fortemente 
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influenciada pelo marxismo, subverteu a ordem dominante na psicologia 

brasileira que imperava nos anos de 1980 e promoveu um exame do 

trabalho vygotskyano que transcendia o enfoque interacionista da vertente 

americana. 

 

 

IV.2 - A arte como técnica social do sentimento: catarse 

 

O ponto de partida para a compreensão da importância e do papel da 

afetividade na teoria vygotskyana é, sem sombra de dúvida, o exame de 

sua primeira grande obra, elaborada na fronteira entre a estética e a ciência 

psicológica. A psicologia da arte, escrita entre 1922 e 1925, retrata o 

período em que Vygotsky se inseriu gradualmente no ambiente psicológico, 

como resultado de seu interesse contínuo em arte e literatura. 

Em que pese toda a densidade deste livro, Vygotsky preferiu não 

publicá-lo na época em que o escreveu, o que só veio efetivamente a 

ocorrer quarenta anos depois. De acordo com Leontiev (1997), ponto de 

vista este também confirmado por Iaroshevski e Gurguenidze (1999), isso 

se deu por conta do caráter inacabado da obra, uma vez que ela objetivava 

tanto discutir aspectos da arte literária, como também resolver tarefas da 

psicologia, entre as quais descobrir os mecanismos psicológicos da reação 

estética. 

Vygotsky queria debruçar-se sobre os mecanismos psicológicos 

inerentes à produção artística, isto é, seu interesse imediato não era 

elaborar uma teoria psicológica nem do autor, que redundasse em qualquer 

forma de subjetivismo, e nem da obra, que, por sua vez, poderia cair numa 

visão formalista. Sua reflexão se encaminhava para a estrutura psicológica 

da própria mensagem artística. A grande questão era, portanto, como a 

experiência afetiva é gradualmente gerada pela estruturação estética da 

mensagem (VAN DER VEER & VALSINER, 2001). A resposta a esta 

problemática permitiria, juntamente com as descobertas da sociologia da 

arte, “fornecer a base para todas as [outras] ciências específicas da arte“ 

(VYGOTSKY 1925; 2001, p. 04). 
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Não encontrando, pois, na psicologia tradicional, aprisionada em 

dualismos, nenhuma resposta satisfatória para suas inquietações a respeito 

da estrutura psicológica da arte, Vygotsky constrói a sua própria teoria 

sobre o assunto. Ao fazê-lo, acaba por desencadear em si mesmo a tarefa 

de uma reforma radical da ciência psicológica. A realização desta iniciativa 

hercúlea de construção de uma psicologia monista e dialética, que pudesse 

desenvolver uma aproximação crítica com o Materialismo Histórico e que, 

por outro lado, fosse capaz de superar os dualismos e a fragmentação da 

psicologia tradicional, tornou-se o trabalho de toda sua vida. 

A sua crítica recai tanto sobre a arte literária quanto sobre a 

psicologia. Com relação à primeira, ele rejeita as duas escolas principais de 

seu tempo: o formalismo e o naturalismo, cujas compreensões resultam na 

elaboração de princípios idealistas e abstratos ou, de modo inverso, na idéia 

de arte como mera cópia fotográfica. Daí sua rejeção à Estética de cima 

que, com suas definições metafísicas e especulativas, entende a arte 

apenas como expressão criativa do sujeito. Tal subjetivismo é tão 

inaceitável quanto o que pretende a Estética de baixo que, com sua 

metodologia empírica e positiva, reduz toda obra artística à ideologia. 

Contra esta dupla fragmentação, ele defende que a arte dispõe de leis 

próprias de desenvolvimento. A arte não pode ser explicada apenas pelas 

relações econômicas e, além disso, ulterior a todas as formas de ideologia 

existe o psiquismo humano, que funciona como uma espécie de subsolo 

sem o qual nenhuma produção ideológica seria possível. 

Por ser a única ciência que estuda o psiquismo do homem social, 

somente a psicologia seria também capaz de compreender a estrutura 

intrínseca à mensagem artística. Infelizmente, como bem recorda Namura 

(2003), a ciência psicológica encontrava-se mundialmente cindida entre 

uma modalidade científico-natural-materialista, cujo objetivismo acabava 

por aprisionar o psiquismo num conjunto de reflexos condicionados; ou, 

numa concepção oposta, uma abordagem espiritualista-descritiva, marcada 

por um subjetivismo tão radical que transformava o psíquico em algo 

idealista e abstrato. Nas suas posições extremistas, todas elas se 

precipitavam numa nova forma de metafísica: 
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A crise por que ora passa a psicologia do mundo inteiro dividiu, 

grosso modo, todos os psicólogos em dois campos. De um lado, 

temos um grupo de psicólogos que se recolheu ainda mais fundo 

que antes ao subjetivismo (Dilthey e outros). Trata-se de uma 

psicologia que tende nitidamente para o bergsonismo. De outro 

lado, nos mais diversos países, da América à Espanha, vemos as 

mais variadas tentativas de criação de uma psicologia objetiva. O 

behaviorismo americano, a psicologia da Gestalt alemã, a 

reflexologia e a psicologia marxista são todas tentativas orientadas 

pela tendência geral para o objetivismo que se verifica na 

psicologia atual. (VYGOTSKY 1925; 2001, p. 19). 

Esta psicologia cindida e fragmentada jamais poderia compreender 

que “a arte sistematiza um campo inteiramente específico do psiquismo do 

homem social – precisamente o campo do seu sentimento” (VYGOTSKY 

1925; 2001, p. 12). A questão da afetividade estava completamente fora do 

métier psicológico e precisava ser trazida à tona. Na sua primeira grande 

obra, Vygotsky provocava uma grande revolução na psicologia, pois como 

afirma Namura (2003), o grande mérito da Psicologia da arte foi não apenas 

trazer as emoções para o estudo da psicologia, mas, sobretudo, enfocá-las 

como algo dotado de sentido, elevadas ao plano da criação estética 

humana, muito além de mera expressão instintiva. 

Vygotsky encara o sentimento e a imaginação, apontados por ele 

como os dois capítulos mais sombrios na história da psicologia tradicional. 

Ainda que indissolúvel do pensamento, o sentimento se diferencia daquele 

porque é sempre consciente. Não existem afetos inconscientes, embora 

nem sempre eles estejam suficientemente claros para os sujeitos. Também 

aqui Vygotsky se situa dentro da vertente espinosana que entende os 

sentimentos, não como a expressão de algo obscuro, mas como fenômenos 

tipicamente humanos e, como tal, perfeitamente compreensíveis. 

Uma outra idéia interessante é que os sentimentos sempre implicam 

em dispêndio de energia. Como ele mesmo afirma “a vida do sentimento é 

um consumo da mente” (VYGOTSKY 1925; 2001, p. 253). Assim sendo, a 

atividade artística, por sua capacidade criadora, e por mobilizar 

enormemente os sentimentos, requer elevada atividade do psiquismo. 

Tanto o sujeito artístico criador quanto o sujeito que aprecia a arte não 

podem ser passivos.  
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O criador imprime sempre suas impressões emocionais no objeto de 

arte, transferindo seu estado d’alma ao objeto criado, mas não o faz como 

ato arbitrário. O admirador também não passa ileso pela obra, por outro 

lado esta não suscita os seus sentimentos de modo mecânico: 

De dentro de nós mesmos nos inserimos na obra, projetamos nela 

esses ou aqueles sentimentos que brotam no mais profundo do 

nosso ser e, evidentemente, não estão na superfície dos nossos 

próprios receptores, mas relacionados à mais complexa atividade 

do nosso organismo. (VYGOTSKY 1925; 2001, p. 260). 

A emoção imanente ao ato de criar tanto quanto ao de admirar 

implica sempre no agir do sujeito. O caráter ativo da estética repousa na 

sua natureza afetiva e intersubjetiva. Esta compreensão genuinamente 

vygotskyana nos permite perceber porque afirmara tão categoricamente 

que a arte é a técnica social do sentimento. A afetividade é tão inseparável 

da construção artística quanto o são os sujeitos e a argamassa por eles 

utilizada. É na tríade sujeito-afetividade-linguagem que deve ser 

compreendida toda estética. 

É justamente na relação entre o sentir e o agir que Vygotsky, 

apoiando-se no pensamento de Müller-Freienfels, elabora uma de suas 

idéias mais interessantes: a distinção entre emoção e co-emoção. Para 

explicá-la, recorre à obra de Shakespeare, um dos seus autores prediletos: 

Se vivo com Otelo a sua dor, os seus ciúmes e tormentos, ou o 

terror de Macbeth diante do espectro de Banquo, trata-se de uma 

co-emoção; se temo por Desdêmona, quando esta ainda ignora o 

perigo que corre, trata-se de emoção do próprio expectador, que 

precisa ser distinguida da co-emoção. (VYGOTSKY 1925; 2001, p. 

262). 

O texto revela que, do ponto de vista da vivência afetiva construída 

entre o expectador e o autor da obra existem duas possibilidades. Em uma 

situação os sujeitos sentem algo um pelo outro. Na outra situação, os 

sujeitos experimentam um com o outro a mesma paixão. Existe uma 

diferença intransponível entre sentir com e sentir por alguém. No primeiro 

caso, existe uma afetividade solidária entre dois sujeitos de igual dignidade 

que se encontram diante de um contexto que lhes é determinado. Na outra, 

não existe encontro, pois um sujeito ocupa o lugar do outro. 
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O corrente dito popular de que “a vida imita a arte” nunca foi tão 

verdadeiro. Esta mesma composição afetiva se transcende a literatura ou 

qualquer outra expressão artística e se interpõe no campo mais geral da 

subjetividade. Tanto no plano ético quanto no estético é possível construir 

relações de afetividade que primem pela solidariedade entre os sujeitos, 

como, de outro modo relações assimétricas, que, ao invés de concretizarem 

a ação intersubjetiva e a autonomia dos sujeitos, promovam, inversamente, 

a opressão e a heteronomia. 

Ainda se referindo ao ambiente artístico, Vygotsky afirma a 

predominância da emoção sobre a co-emoção, o que, invariavelmente, 

representa a quase ausência de compaixão: 

Só parcialmente vivenciamos no teatro os sentimentos e afetos na 

forma em que são apresentados nas personagens, o mais das 

vezes os vivenciamos não com, mas movidos pelos sentimentos 

dessas personagens. Assim, pois, a compaixão leva injustamente 

este nome, porque só muito raramente sofremos com alguém, e é 

muito mais freqüente sofrermos motivados pelo sofrimento do 

outro. (VYGOTSKY 1925; 2001, p. 262). 

Ora a compaixão é também, como o próprio nome alude, uma co-

paixão, isto é, uma co-emoção. Como tal, ela representa uma afetividade 

solidária entre sujeitos. Entretanto, pela raridade com que se manifesta é 

quase sempre confundida com a paixão pura e simples.  

A quase ausência de compaixão e o predomínio da paixão não é uma 

propriedade exclusiva do teatro, pois não existe uma relação dicotômica 

entre arte e vida. Conforme Vygotsky nos apresenta, a diferença entre o 

sentimento artístico e o sentimento comum é que o primeiro é intensificado 

pela fantasia. De resto, para utilizar uma expressão cunhada por Sawaia 

(2004a), é o mesmo irredutível humano que opera. 

Por último, é relevante observar o que Vygotsky fala da catarse, 

entendida por ele não como uma mera descarga de energia, tal qual 

defendera Aristóteles, mas como a mais radical transformação dos 

sentimentos. De acordo com ele, “toda obra de arte – fábula, novela, 

tragédia – encerra forçosamente uma contradição emocional, suscita séries 

de sentimentos opostos entre si e provoca seu curto-circuito e destruição”. 

(VYGOTSKY 1925; 2001, p. 269). Estas contradições internas resultam da 
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própria contradição existente entre a forma e o conteúdo da obra de arte. 

Para ele o sentido de nossas reações estéticas residem também aí neste 

processo contraditório e, aparentemente, independente que ambos 

assumem e que provocam nossa sensibilidade. A catarse ocorre como 

superação dialética (aufhebung) das contradições experimentadas. Ela não 

é algo que se dá fora do sujeito, mas internamente, pois, como ele mesmo 

afirma a seguir: “entendemos, como Lessing, a catarse como efeito moral 

da tragédia, a conversão das paixões em inclinações virtuosas ou, com E. 

Muller, como a passagem do desprazer para o prazer [...]”.(VYGOTSKY 

1925; 2001, p. 269). 

A transformação catártica é, para Vygotsky, o que existe de mais 

interessante no fenômeno estético. É através dela que a obra de arte 

adquire sentido e significado para o sujeito - conceitos basilares da teoria 

vygotskyana que só viriam a ser plenamente desenvolvidos no seu trabalho 

futuro. 

A catarse vygotskyana é, por assim dizer, a transformação 

espinosana da paixão em ação, da tristeza em alegria e da heteronomia em 

autonomia. Na dimensão artística ela só ocorre por conta das contradições 

afetivas experimentadas pelos sujeitos. O mesmo pode ser dito das 

experiências transformadoras da atividade prática humana. Para Van der 

Veer e Valsiner (2001) aqui reside um dos principais achados da Psicologia 

da arte de Vygotsky, que marcará profundamente toda seu percurso 

psicológico, a saber, a interdependência entre ação consciente e domínio 

afetivo. Em uma palavra, que não é possível agir conscientemente sem 

afetividade, pois sem transformação (catarse) não existem também os 

sujeitos.  

Também nesta linha é que Sawaia (2003b), inspirada na leitura 

vygotskyano-espinosana, afirma ser a emoção um fenômeno ético-político 

que pode ser propulsor ou inibidor da autonomia. Tal qual ocorre no campo 

da arte, cuja vivência afetiva, proporciona a catarse e, por conseguinte, a 

sensibilidade do sujeito para a compreensão da mensagem estética, 

também no campo da ação humana, as vivências afetivas interferem na 

compreensão da realidade e na possibilidade efetiva de sua transformação. 
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Contemporaneamente à elaboração da Psicologia da arte, Vygotsky 

escreveu um outro livro, cujo objetivo era apresentar as descobertas mais 

recentes da ciência psicológica para os futuros professores da escola 

secundária. Na Psicologia pedagógica, cuja primeira publicação ocorreu em 

1926, além de desenvolver uma visão generalizada dos achados 

psicológicos, também apresenta alguns conselhos práticos na área de 

educação que permanecem bastante atuais, quase um século depois de 

formulados. Evidentemente, a temática da afetividade ocupou também um 

lugar central neste trabalho. 

Convém, antes de tudo, considerar o contexto em que foi escrita a 

obra, correspondente ao período em que Vygotsky, ainda na cidade de 

Gomel, atuou como educador e estudioso da psicologia. Refere-se, 

portanto, a um período em que o pesquisador russo não estava totalmente 

liberto da velha psicologia, pois embora tivesse muita clareza nas suas 

críticas contra Pavlov e a reflexologia, ainda estava preso a terminologias 

tradicionais como, por exemplo, a idéia de reação19. De qualquer maneira, 

os achados da Psicologia pedagógica servem como prenúncio de sua visão 

revolucionária, uma vez que aqui ele já discorre sobre processos 

psicológicos mais complexos, que não são trabalhados pela reflexologia, e 

que, mais tarde, chamaria de funções psicológicas superiores.  

Também neste livro, Vygotsky retoma a crítica de que a teoria dos 

sentimentos e das emoções constitui o capítulo menos elaborado da velha 

psicologia. A única coisa que esta conseguira desenvolver até então era 

uma concepção de fluxo emocional que se iniciava com a percepção de uma 

determinada situação (A). Este componente perceptivo provocava uma 

reação em termos de sentimentos (B); que, por sua vez, implicava numa 

descarga motora (C). O esquema ABC nada mais era do que a velha 

fórmula estímulo-resposta (S-R) da psicologia tradicional aplicada, neste 

caso, aos sentimentos. 

                                                 
19 De acordo com Van der Veer e Valsiner (2001) tanto reação quanto reflexo dizem respeito 
a uma concepção comportamentalista da psicologia. Entretanto, Vygotsky preferia, nesta 
época, utilizar o primeiro termo porque entendia que tinha uma abrangência mais ampla do 
que o termo consagrado por Pavlov. O fluxo da reação envolvia: a) a recepção de um 
estímulo exterior; b) o processamento deste; e, por último, c) a resposta ao estímulo. 
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A esta teoria contrapôs-se uma outra, elaborada pelo psicólogo 

americano William James e por C. G. Lange, que consistia em apenas 

alterar o esquema preliminar da teoria reflexológica. Assim, na teoria de 

James-Lange, como ficou celebremente conhecida, o fluxo mudava para 

ACB: a percepção de uma situação (A) provocava uma reação corporal (B) 

que, por sua vez, resultava numa reação emocional (C). No esquema de 

James-Lange o sentimento era o final da cadeia e não a mediação entre o 

que era percebido e a resposta corporal que poderia ser motora, somática 

ou secretória. A conseqüência disso era que se criava uma interdependência 

tal entre mimese (ação corporal) e emoção que, ao retirar-se uma, também 

a outra desaparecia. 

A crítica de Vygotsky à teoria de James-Lange não se situava no 

plano de sua validade, pois, efetivamente, existe uma relação intrínseca 

entre corpo e emoção. Aliás, já se sabia disso desde Descartes e Vygotsky, 

por sua vez, sabia que esta relação incluía também a consciência, pois, 

como afirmara Espinosa, os afetos são modificações tanto do corpo quanto 

da alma (consciência). De posse de uma compreensão monista, Vygotsky 

criticava a insuficiência da teoria de James-Lange, pois a mesma só 

conseguia tematizar os afetos, enquanto expressão fisiológica e involuntária 

(inferior) e não como função psicológica e cultural (superior). 

Esta crítica é radicalizada em um outro escrito, resultante de uma 

conferência feita em 1932, denominado: As emoções e seu 

desenvolvimento na infância. Neste trabalho, Vygotsky afirma que 

realmente existem dois aspectos sedutores na teoria de James-Lange que 

são: a sua aparente fundamentação científica e que ela superava a 

ingenuidade das teorias naturalistas, de origem darwiniana, como ocorria 

coma psicologia inglesa, que entendia as emoções como coisas 

contingentes. De fato, para estas correntes, os sentimentos significavam 

nada menos que rudimentos animais no seres humanos. Se assim ocorresse 

e os afetos fossem realmente, utilizando a terminologia de Ribot, “um 

estado dentro de um estado”, então a evolução só poderia representar a 

morte das emoções. Deste modo, o homem do futuro seria cada vez mais 

lógico, formal e desvestido destes elos primitivos, chamados sentimentos. O 

desenvolvimento do psiquismo implicaria inexoravelmente no 
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recrudescimento da afetividade. Nada poderia ser mais falso tanto do ponto 

de vista do desenvolvimento do indivíduo como da perspectiva da espécie. 

Diante de uma compreensão tão reducionista, realmente a teoria de 

James-Lange parecia representar um sedutor avanço. Todavia, ao se 

resignar apenas com a explicação de emoções imediatas, como terror, ira, 

desespero e fúria; e, por conseguinte, ao ignorar emoções sui generis como 

o amor, a religião e a esteticidade, a teoria de James-Lange representava, 

na verdade, um passo para trás, pois “essa teoria separava as emoções da 

consciência e colocava um ponto final no realizado anteriormente”. 

(VYGOTSKY 1932; 2003, p. 86). 

A dicotomia pensamento-sentimento expressada no divórcio entre 

consciência e emoção, inerente á teoria de James-Lange representava, 

portanto, um retorno ao pensamento metafísico. Neste aspecto, Vygotsky 

concordava com Freud quando dissera que o menos importante no estudo 

das emoções são os componentes orgânicos que a acompanham e que a 

real compreensão dos afetos só poderia efetivamente ocorrer no contexto 

da dinâmica da vida humana. 

Cita também Adler, para quem uma teoria das emoções seria 

inseparável da doutrina do caráter. O que Vygotsky queria de fato afirmar, 

ampliando a idéia original de Adler, era que as emoções estão relacionadas 

com a organização, a formação e a estruturação da personalidade. 

No trabalho de Claparède confere pouca importância à distinção feita 

por este entre sentimento e emoção, mas volta a sublinhar a estreita 

relação existente entre as emoções e a diversidade da vida psíquica. 

Concorda particularmente com a idéia de que todas as guinadas 

importantes no processo de desenvolvimento da criança e do homem estão 

impregnadas de emocionalidade. 

Enfim, para demarcar definitivamente a natureza psicológica das 

emoções, como função superior, isto é, mediada culturalmente, recupera o 

pensamento de Kurt Lewin, para quem “as reações afetivas, emocionais, 

não podem aparecer isoladas, como elementos especiais da vida psíquica, 

que só depois se combinam com outros elementos. Com efeito, a reação 
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emocional é o resultado singular de uma estrutura concreta do processo 

psíquico”. (VYGOTSKY 1932; 2003, p. 103). 

Confirmando, então, a concepção lewiniana, Vygotsky demonstra que 

a afetividade não é algo que ocorre isoladamente, como se fosse um 

apêndice da vida psíquica. Ele utiliza várias vezes a expressão cunhada por 

Espinosa de que não se trata definitivamente de um “estado dentro de 

outro estado”. Justamente para demonstrar isso compara o pensamento do 

autista com o pensamento de uma pessoa realista. Em nenhum dos casos, 

o pensamento está privado de emocionalidade, pois, como fica muito claro 

em todos os seus trabalhos, não existe pensamento sem emoção. No caso 

do pensamento realista, entretanto, este é acompanhado pela emoção e, 

em se tratando do pensamento autista, a emoção impera sobre o 

pensamento. 

A idéia de que os afetos diversificam, organizam e modificam a 

atividade humana está presente desde o início de sua inserção na ciência 

psicológica: 

Um comportamento emocionalmente colorido adquire um caráter 

inteiramente diverso do comportamento insípido. As mesmas 

palavras, porém, pronunciadas com sentimento, agem sobre nós 

de modo diferente daquelas pronunciadas sem vida”. (VYGOTSKY 

1926; 2004, p. 135). 

A afetividade confere, portanto, sentido novo ao agir prático e 

lingüístico dos sujeitos, pois o afeto é também o resultado de uma avaliação 

que indivíduo faz do mundo que o cerca e com o qual se relaciona. Vygotsky 

é radicalmente espinosano quando diz que na relação conflituosa do sujeito 

com o mundo este experimenta força e satisfação todas as vezes que o 

supera. De modo inverso, sente-se deprimido e sofre cada vez que é 

superado pelas forças (potências) exteriores. 

Situada desta maneira, a afetividade emerge como o organizador 

interno da atividade humana e, por este motivo, implica em uma vivência 

ativa do organismo: “toda emoção é um chamamento à ação ou uma 

renúncia a ela”. (VYGOTSKY 1926; 2004, p. 139). 

Se as emoções são tão importantes na regulação do agir humano, 

qual deve ser o papel da educação? Como muito bem afirma: “educar 
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significa mudar. Se não houvesse nada para mudar não haveria nada para 

educar”. (VYGOTSKY 1926; 2004, p. 140). Assim compreendendo, Vygotsky 

apresenta uma visão abrangente de educação, que inclui as dimensões 

estética, emocional e ética (VAN DER VEER & VALSINER, 2001). Posiciona-

se contra a “educação livre”, muito em voga na sua época, e defende a 

atuação de pais e professores na formação das crianças, que devem ser 

estimuladas desde cedo a desenvolverem uma postura ativa diante da vida. 

Neste sentido, as emoções não podem ser entendidas como 

elementos inaceitáveis e ou indesejáveis pelos educadores, pois “as reações 

emocionais exercem a influência mais substancial sobre todas as formas do 

nosso comportamento e os momentos do processo educativo”. (VYGOTSKY 

1926; 2004, p. 143). Assim sendo, os professores devem aprender a 

confrontar os afetos elementares, que envolvem egoísmo e agressividade, a 

fim de fundamentar a estrutura emocional de seus alunos. Ao invés de fugir 

das situações afetivas, a criança deve ser estimulada a se deparar com elas, 

pois educar é também transformar os sentimentos. 

A velha educação, diz ele, sempre se preocupou em logicizar e 

intelectualizar o comportamento dos educandos. O resultado desta prática 

fragmentada e fragmentadora é o “secamento do coração”. Com esta 

expressão, Vygotsky, de modo muito semelhante a Adorno (2003), critica a 

educação voltada para a indiferença: 

Todos perdemos, em conseqüência dessa educação, o sentimento 

imediato da vida e, por outro lado, o método insensível de 

aprendizagem dos objetos desempenhou importante papel nessa 

insensibilização do mundo e esterilização do sentimento. 

(VYGOTSKY 1926; 2004, p. 144). 

Numa educação libertadora, todo sentimento da criança pode ser, por 

assim dizer, orientado pelo educador, desde que seja capaz de confrontar a 

experiência pessoal do educando. Mestres e professores devem 

compreender que a emoção não é um agente menor que o pensamento no 

processo de construção dos sujeitos e que, por este motivo, devem 

constituir o ponto de partida de qualquer trabalho educativo. 
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Para ilustrar a indissolubilidade entre pensamento e sentimento e a 

impossibilidade de uma educação desprovida de afetividade, lança mão de 

uma metáfora, transcrita a seguir: 

O melhor exemplo dessa insensibilidade estéril é o pequeno conto 

cômico de Tchékhov, de profundo sentido. O conto narra a história 

de um velho funcionário que nunca havia estudado e por 

experiência lembrava-se de todos os sinais de pontuação; ele sabia 

que antes de enumerar papéis ou atestados colocam-se dois 

pontos, que a vírgula separa o sobrenome dos nomes a serem 

enumerados, noutros termos, em sua vida e em sua experiência 

houve sempre momentos cujos sentido emocional se traduzia 

nesses sinais. Durante todos os seus anos de trabalho o único sinal 

que nunca teve a oportunidade de encontrar foi o ponto de 

exclamação; através da mulher, que havia decorado as regras de 

pontuação no colégio interno, ele fica sabendo que o ponto de 

exclamação se coloca nas situações de êxtase, admiração, fúria, 

indignação e outros sentimentos afins. Eram estes sentimentos que 

o funcionário nunca deparara em sua vida, e uma sensação de 

infinda amargura pela vida tolamente vivida, uma indignação e 

uma revolta o faziam pela primeira vez experimentar uma forte 

explosão e, depois de assinar o livro de felicitações da chefia, 

colocar três grandes pontos de exclamação. (VYGOTSKY 1926; 

2004, p. 145). 

Se não quisermos que nossos educandos repitam a mesma vida 

mesquinha e desprovida de sentido do funcionário de Tchékhov, alerta 

Vygotsky, é preciso que os sentimentos não sejam colocados à margem de 

suas vidas.  

Esta compreensão defendida por ele de que a afetividade deva ser a 

base do processo educativo torna-se ainda mais compreensível quando fala 

da motivação, pois, como bem assinala: “todo conhecimento deve ser 

antecedido de uma sensação de sede”. (VYGOTSKY 1926; 2004, p. 145). 

Corroborando essa idéia ele advoga que vontade, emoção e intelecto devem 

ser igualmente tratados como objetos da ação educativa. O que se ensaia 

nesta reflexão é algo que desenvolverá com muito mais proeminência no 

futuro, quando discorrerá sobre a base afetivo-volitiva. 

Uma última reflexão que Vygotsky faz do papel da afetividade na 

práxis educativa é que, conforme foi mostrado ela pode se constituir num 
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veículo poderoso de construção da autonomia, como também, de modo 

inverso, pode se converter em algo completamente estéril e insignificante. 

Está se referindo especificamente à sensibilidade exagerada e falsamente 

incrementada. Como exemplo disso, cita os grãos-senhores sentimentais 

russos que se desvanecem em lágrimas diante do drama teatral, mas são 

incapazes de se compadecerem de seus cocheiros que, abandonados ao 

mais insuportável frio invernal, lhes espera por horas a fio do lado de fora 

do teatro. 

Aqui Vygotsky critica a afetividade fabricada, completamente distinta 

do afeto solidariamente vivenciado. Na sua dramática fugacidade ela é 

incapaz de despertar a indignação e a cumplicidade. A produção artificial 

das emoções corresponde ao que Sawaia (2003a) resolveu chamar de 

política de afetividade, que, ao contrário da afetividade ético-política, 

defendida por Espinosa e Vygotsky, redunda: no adestramento, ao invés da 

autonomia; na competitividade, em lugar da solidariedade; no isolamento e 

na solidão, quando deveria fomentar o espírito coletivo; e, enfim, na 

disciplinarização e no automatismo dos indivíduos, na contramão da 

formação crítica e da autonomia. 

Sawaia está inteiramente de acordo com Vygotsky quando diz que 

“assim como o professor alfabetiza, ele afetiviza” (SAWAIA, 2003a, p. 61), 

pois a educação, ao desbloquear no educando os seus processos afetivos, 

em muito contribui para a sua emancipação. Pensar desta maneira significa 

entender o processo educativo como uma experiência também estética e a 

aprendizagem como catarse, ou vivência afetiva potencializadora da 

transformação das próprias condições de existência. 

 

 

IV.3 - Revisitando Espinosa: as emoções como fenômeno 
humano 

 

No manuscrito Teoria das emoções: uma investigação histórico-

psicológica (1932) que ficou inacabado, Vygotsky pretendia realizar, 

basicamente, duas tarefas: apresentar uma crítica ao estudo dos afetos 
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realizados pela velha psicologia e, sobretudo, sistematizar sua visão acerca 

do papel da afetividade na construção da subjetividade. O principal 

pressuposto do trabalho era a distinção entre a filosofia de Descartes, cujo 

dualismo psicofísico resultou nas fragmentações da psicologia tradicional, e 

o pensamento de Espinosa, cuja ontologia monista ele mesmo julgava como 

sendo o ponto de partida para a sua própria concepção. 

O primeiro passo foi dado com maestria, pois Vygotsky demonstrou 

de modo sólido a insuficiência das teorias tradicionais no que concerne à 

emoção e a sua dependência para com o sistema cartesiano. Por outro lado, 

ficou incompleto o segundo passo, que envolveria uma sistematização de 

sua própria concepção de afetividade, bem como a apresentação desta 

como continuação da obra espinosana. Uma questão interessante e que não 

pode deixar de ser colocada neste momento é por que este escrito ficou 

inacabado? Para a maioria dos autores isso ocorreu por conta da morte 

precoce de Vygotsky, causada pela tuberculose. Van der Veer e Valsiner 

(2001), entretanto, enveredam por outro caminho. Para eles o discurso 

construtivo sobre a obra de Espinosa não ocorreu porque Vygotsky teria se 

apercebido de que estava no caminho errado: “ele pode ter se convencido 

de que não encontraria nenhuma resposta simples para o problema do 

dualismo na psicologia nas obras de Spinoza”. (VAN DER VEER & VALSINER, 

2001, p. 385). Mais adiante, eles confirmam sua posição dizendo que uma 

teoria desenvolvimentista, como a de Vygotsky, estaria completamente 

ausente no percurso espinosano, que, além de tudo, representava uma 

filosofia reducionista. 

Sawaia (2003b) não concorda com a posição de Van der Veer e 

Valsiner, uma vez que, de acordo com esta autora, Espinosa foi, durante 

toda a vida de Vygotsky, um dos filósofos mais citados, o que demonstraria 

de per si o reconhecimento da filosofia espinosana como sendo uma das 

bases epistemológicas do seu trabalho. Também acredito que a posição de 

Van der Veer e Valsiner (2001) é equivocada. Em primeiro lugar, o escrito a 

que se referem não é a única obra inacabada de Vygotsky, uma vez que 

este procurava imprimir tal profundidade a seus escritos que só os 

considerava terminados quando realmente havia esgotado todas as 

questões a que se propusera enfrentar. Uma demonstração cabal disso é a 
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própria Psicologia da Arte, escrita vários anos antes do manuscrito sobre as 

emoções. Além disso, os referidos autores se precipitam quando afirmam 

que a obra espinosana é reducionista, o que, embora falso, não é 

exatamente uma novidade quando se trata de um filósofo que, por conta de 

seu pensamento iconoclasta, já foi rotulado de inúmeras coisas, entre as 

quais de panteísta e ateu. Esta tem sido a sina de filósofos e cientistas que, 

ao invés de ter sua obra analisada criticamente, são precocemente 

arrolados em rotulações negativas, como que se impondo a eles um forçoso 

e dogmático ostracismo. Por último, quando mencionam o teor 

desenvolvimentista da obra vygotskyana em contraste com o trabalho de 

Espinosa, novamente se enganam, pois, em muitos aspectos, o método 

vygotskyano de apresentação genética das categorias psicológicas é muito 

semelhante do método geométrico espinosano, de conhecimento das 

causas. O que me parece realmente ter ocorrido é que Vygotsky pretendia 

delimitar muito claramente o lugar da investigação psicológica para além do 

espectro da filosofia. Isto quer dizer que ele não procurou fazer uma 

psicologia que importava mecanicamente as reflexões filosóficas como era 

hábito na psicologia materialista de seu tempo. Ele entendia que a 

psicologia deveria desenvolver suas categorias analíticas e seu método a 

partir de dentro, de uma maneira própria, tal qual o fazem as ciências 

particulares da natureza. A posição diante de Espinosa não é outra senão a 

mesma postura crítica que Vygotsky assumiu também perante Marx e 

Engels. 

Com relação à apreciação feita nesta obra, o primeiro movimento de 

Vygotsky é o de negar a aparente continuidade que existe entre os 

trabalhos de Descartes e Espinosa. Contra Fischer, ele afirma que a teoria 

espinosana representa a antítese do pensamento cartesiano a respeito das 

paixões: “Ambas teorías se oponen como sólo pueden oponerse la verdad y 

el error, la luz y la oscuridad, cosa que queda por demostrar”. (VYGOTSKY, 

1932; 2004, p. 93). 

Espinosa nega abertamente o pensamento cartesiano quando rejeita 

o livre-arbítrio, estuda a influência das paixões e considera sua dinâmica na 

consciência. O mesmo ocorre ao desenvolver uma relação intrínseca entre 

afeto, conhecimento e vontade, mas o ponto fundamental desta distinção se 
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coloca na defesa da concepção monista de Espinosa frente ao dualismo 

psicofísico de Descartes: 

El problema de la unión del alma y el cuerpo, del pensamiento y la 

extensión, en la naturaleza psicológica de las pasiones, constituye 

el punto fundamental de la divergencia entre el Tratado Breve y la 

doctrina de Descartes. (VYGOTSKY, 1932; 2004, p. 93). 

Foi justamente este dualismo psicofísico cartesiano que originou na 

psicologia uma concepção naturalista dos afetos que os reduz à 

animalidade. Descartes explica a origem das paixões mecanicamente e, ao 

fazê-lo, destrói a unidade da alma (consciência). No seu pensamento existe 

uma alma pensante, subordinada à vontade, e uma alma inferior e sensível 

suscetível às paixões. Por mais débil que seja, a alma pode obter o controle 

absoluto das paixões e, assim, conquistar uma vida feliz. A vitória da 

vontade sobre as paixões representa, portanto, em termos cartesianos, o 

triunfo da natureza superior sobre a natureza inferior. 

Espinosa, ao contrário, rechaça o poder absoluto da vontade e 

identifica liberdade e felicidade com necessidade. Não cinde duplamente a 

natureza humana e unifica o volitivo e o cognitivo. Nisso reside o significado 

histórico da importância de Espinosa para a nova psicologia, pois, 

diferentemente do cartesianismo dualista, ele não decompõe a teoria das 

emoções, resultando em uma psicologia carente de sentido. 

As teorias advindas do modelo cartesiano, como a de James-Lange, 

acabam por despencar numa visão organicista que mais se aproxima de 

uma zoopsicologia do que de uma psicologia propriamente humana e que 

seja capaz de explicar os processos psíquicos superiores: “los adeptos de la 

teoría organicista olvidaron nada menos que el espíritu humano”. 

(VYGOTSKY, 1932; 2004, p. 214). Em uma palabra, para salvaguardar sua 

cientificidade jogou-se fora o que era mais importante: o caráter 

irredutivelmente humano da afetividade. 

Com efeito, afirma o psicólogo russo: “no es sorprendente que la 

explicación causal aportada por dicha teoría contradiga drásticamente 

nuestra experiencia directa, en nexo real de las emociones con todo el 

contenido interno de nuestra personalidad”. (VYGOTSKY, 1932; 2004, p. 

220). 
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Em última análise a cisão operada a partir do cartesianismo na 

herança da ciência psicológica, que resultou na sua divisão em dois campos: 

uma ciência natural (Naturwissenchaft) e outra hermenêutica 

(Geisteswissenchaft) impediu a compreensão primordial dos nexos 

existentes entre a vivência emocional e a própria personalidade. 

 

 

IV.4 - Pensamento e afeto como unidade: a ampliação da 
consciência 

 

De acordo com Iaroshevski e Gurguenidze (1999), é possível pensar 

a evolução do pensamento de Vygotsky em cinco grandes períodos. De 

modo dialético, cada um destes momentos de sua produção intelectual 

representa a superação do anterior, o que não constitui absolutamente uma 

negação, mas uma continuidade processual, de modo que suas formulações 

não apenas vão paulatinamente enriquecendo em termos de conteúdo, mas 

também, do ponto de vista da forma, tornam-se cada vez mais coerentes e 

inéditas. O movimento intelectual de Vygotsky em muito é semelhante ao 

desenvolvimento próprio da subjetividade, tal qual ele a concebe, a saber, 

numa evolução em direção à complexidade e inteireza. 

Assim sendo, as produções em torno da Psicologia da arte e da 

Psicologia pedagógica representam o primeiro período da sua construção 

teórica, quando, a partir das experiências no campo da educação e da 

crítica literária, e, por conseguinte, da busca pelas respostas às suas 

inquietação na ciência psicológica, cuja fragmentação resultava num 

conhecimento estéril e abstrato, emerge a tarefa de reinventar a psicologia 

numa perspectiva dialética e, portanto, ontológica. 

Á sua crítica à velha psicologia e, por assim dizer, o resgate da 

consciência como objeto científico inauguram o segundo período da sua 

construção teórica (IAROSHEVSKI e GURGUENIDZE, 1999). A insuficiência 

da psicologia tradicional é amplamente apresentada em O significado 

histórico da crise da psicologia (VYGOTSKY, 1927; 1997). Neste escrito, 

Vygotsky se contrapõe à fragmentação dos principais sistemas teóricos de 
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sua época: Behaviorismo, Psicanálise e Mentalismo (Gestalt, Bergsonismo). 

Estas abordagens, que se comportavam como se fossem três ciências 

completamente diferentes, tal era a distância que havia entre elas em 

termos de método e objeto utilizados, e, conseqüentemente, também em 

termos dos postulados por elas desenvolvidos, apresentavam resultados 

totalmente insatisfatórios. A crise era, sobretudo, metodológica e só seria 

superável pela construção de um novo método em psicologia, cuja 

cientificidade não lhe subtraísse o embasamento histórico. 

Tal método, dizia ele, deveria ser histórico, o que absolutamente não 

significa estudar os eventos do passado, mas estudar os fenômenos 

psicológicos no seu processo de mudança. Por este motivo, o método 

dialético da psicologia precisaria ser ao mesmo tempo “pré-requisito e 

produto, o instrumento e o resultado do estudo” (VYGOTSKY, 1930; 1991). 

Para Newman e Holzman (2002) a questão metodológica foi uma das 

maiores inovações vygotskyanas, pois rompe com um postulado da 

sociedade industrial moderna que separa o ato de produzir do produto. Na 

pesquisa de Vygotsky a causa se conserva no efeito e o método é, também, 

resultado. 

De posse desta idéia, Vygotsky propõe a criação de uma Psicologia 

geral, entendida como sendo uma psicologia social dialética, que, 

evidentemente, não significava apenas a formulação de uma psicologia 

coletiva (VYGOTSKY, 1925; 2001). Superar as cisões entre individual e 

social, natural e cultural, sujeito e objeto, corpo e mente, afeto e intelecto 

era justamente o que movia a sua proposta. Era preciso, principalmente, 

formular corretamente os problemas em psicologia, conhecendo a 

interlocução desta disciplina com outras áreas do conhecimento, sem, no 

entanto, diluir o saber psicológico nos outros saberes (MOLÓN, 2003). 

Contrariando a rígida distinção vulgar entre o material e o ideal, a nova 

psicologia não poderia cair no ecletismo. Sendo teórica, seria também 

prática, pois a práxis, como afirmam Van der Veer e Valsiner (2001), é a 

corte suprema da ciência. 

A superação da crise só seria possível, portanto, com o resgate da 

subjetividade, ou, para dizer de outra forma, com o retorno ao tema da 

consciência, discussão há muito tempo abandonada pela psicologia 
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soviética. Este abandono ocorrera porque se entendia que a idéia de 

consciência implicava na concepção de uma entidade abstrata, idealista e, 

portanto, metafísica. 

Vygotsky (1925; 1999) entendia que o exílio da consciência 

acarretava enormes problemas para a investigação e para a aplicação da 

psicologia. Em primeiro lugar impedia o estudo dos problemas mais 

complexos da atividade humana, obrigando, pois, os psicólogos a restringir 

seus trabalhos aos aspectos mais elementares e menos relevantes do 

psiquismo. A conseqüência metodológica desta restrição era que, ao invés 

de se enfocar os movimentos “internos”, como a fala interior, as emoções e 

outros processos superiores, que verdadeiramente orientam e dirigem o 

comportamento, mergulhava-se nos tautológicos experimentos em torno 

dos reflexos, apagando-se as diferenciações entre a atividade humana e a 

animal. Dito de outro modo, a velha psicologia condenava-se a uma falsa 

concepção, a saber, que o comportamento humano é a mera soma de 

reflexos e que os fenômenos subjetivos são secundários e determinados 

pela biologia. 

Contra esta concepção reducionista da subjetividade, a psicologia 

dialética, na contramão da reflexologia, deveria materializar os fatos da 

consciência e transcrevê-los numa linguagem científica: 

Não é difícil compreender que não há necessidade de considerar a 

consciência nem biológica, nem fisiológica, nem psicologicamente 

como uma segunda categoria de fenômenos. É necessário 

encontrar para ela, como para todas as outras reações do 

organismo, uma interpretação e um lugar adequados. Esta é a 

primeira exigência de nossa hipótese de trabalho. (VYGOTSKY, 

1925; 1999, p. 63). 

O lugar da consciência, conforme apresenta Vygotsky, é o de 

reguladora da atividade humana. Daí a sua natureza tripla: consciência, 

sentimento e vontade. O sentimento, entendido aqui como a avaliação que 

o sujeito faz de si mesmo e da sua relação com o mundo, funciona como 

um organizador interno e dinâmico. Por isso, segundo Vygotsky (1925; 

1999, p. 79), “o caráter irrepetível, exclusivo, das emoções em cada caso 

concreto”. 
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Sendo também afetiva e volitiva, a consciência não é uma coisa, 

como pensava, por exemplo, William James e a velha psicologia. 

Determinada pela experiência, a consciência nada mais é do que um 

“contrato consigo mesmo”, sendo, portanto, mediada lingüisticamente: “No 

sentido amplo da palavra é na linguagem que se encontra precisamente a 

fonte do comportamento social e da consciência”. (VYGOTSKY, 1925; 1999, 

p. 81). 

A linguagem, ao fundar a atividade social e a consciência humana, é, 

por um lado, externa, vez que permite a comunicação entre os sujeitos e, 

por outro, interna, já que permite a organização das próprias funções e 

sistemas internos. Ela é, enquanto signo, a mediação entre a experiência 

social e a consciência individual. 

Molón (2003) entende que existe uma evolução no conceito de 

consciência em Vygotsky. Esta compreensão da consciência como tripla 

natureza supera uma primeira abordagem da mesma com “sistema de 

reflexos reversíveis”, exposta num escrito anterior: Os métodos de 

investigação reflexológicos e psicológicos (1924). Mesmo neste trabalho, 

em que Vygotsky ainda sofria as influências da reatologia e da própria 

reflexologia, está patente a defesa da consciência como processo social e a 

idéia de que é constituída pela linguagem. 

O mesmo ocorre em outras obras, quando, por exemplo, Vygotsky 

(1927; 1997) apresenta a consciência como um tamis que filtra e modifica o 

mundo, permitindo a atuação dos sujeitos. Neste caso, ela é entendida, 

fundamentalmente, como possibilidade de reflexão, mas, ainda assim, é 

marcada pela complexidade, uma vez que é apresentada como processo 

mediato, de busca pelos significados. 

O conceito de consciência é, todavia, aprofundado muito mais no 

terceiro período da obra vygotskyana, que corresponde aos anos de 

elaboração da teoria sócio-histórica (1928-1932), que emerge como 

resultado da compreensão da gênese e da natureza dos processos 

psicológicos.  
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IV.5 - Os nexos entre as emoções e as funções psicológicas 
superiores 

 

O cerne da discussão aqui são as funções psicológicas superiores em 

contraposição às funções psicológicas inferiores. A fronteira entre um 

conjunto e outro é a mesma que separa o natural do cultural; o biológico do 

social, isto é, o imediato do mediato. Assim sendo, estas funções 

diferenciam-se entre si tanto do ponto de vista de suas gêneses quanto de 

suas estruturas. As funções inferiores remontam à pré-história das 

superiores e dizem respeito a todos os processos psicológicos mais 

elementares e imediatos. São, portanto inconscientes e involuntários. Já as 

funções superiores, construídas no processo de desenvolvimento da 

espécie, são históricas e sua origem é sócio-cultural. Correspondem às 

operações psicológicas mais novas e elevadas e sua característica principal 

é que se inter-relacionam umas com as outras. 

As funções psicológicas superiores não são outras separadas das 

inferiores, mas a própria superação destas. Isso significa dizer que as 

funções inferiores não são destruídas, mas elevadas a um novo patamar, 

deixando de operar de modo isolado e imediato, para se converterem em 

sistemas, isto é, estruturas complexas interfuncionais, cuja hierarquia é 

absolutamente flexível e circunstancial: “O nível inferior não acaba quando 

aparece o novo, mas é superado por este, é negado dialeticamente pelo 

novo, passando a existir no novo” (MOLÓN, 2003, p. 90). 

O que permite esta superação dialética, para Vygotsky, é justamente 

a existência da linguagem, enquanto signo, pois os signos culturais são 

semelhantes aos instrumentos de trabalho. Através destes, o homem pôde 

desenvolver sua apropriação da natureza e, ao fazê-la, como dizia Marx, 

também alterar a sua própria subjetividade: 

A invenção e o uso de signos como meios auxiliares para solucionar 

um dado problema psicológico (lembrar, comparar coisas, relatar, 

escolher, etc.) é análoga à invenção e uso de instrumentos, só que 

agora no campo psicológico. O signo age como um instrumento da 

atividade psicológica de maneira análoga ao papel de um 

instrumento no trabalho. Mas essa analogia, como qualquer outra, 
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não implica uma identidade destes conceitos similares. 

(VYGOTSKY, 1930; 1991, p. 59). 

Assim como o instrumento serve como mediador da relação homem-

mundo, os signos medeiam a relação dos homens entre si, permitindo sua 

comunicação social. Além disso, os signos permitem também a organização 

interna do sistema psicológico do ser humano. Este interno a bem dizer é, 

na verdade, a conversão dos fatos externos, pois, como sublinha Vygotsky 

toda função psicológica aparece primeiro no plano interpsicológico e, 

depois, no plano intrapsicológico. Quer dizer que existe uma conversão, que 

não significa meramente uma introjeção do externo, mas uma 

reconstituição da atividade humana agora do ponto de vista interno do 

sujeito. Assim é que o próprio signo, que externamente funciona como meio 

de comunicação interpessoal, também se converte num organizador interno 

do psiquismo: “[...] a linguagem não é apenas um meio de compreender os 

demais, mas também de compreender a si mesmo” (VYGOTSKY, 1930; 

1999, p. 112). 

O processo de significação - ou signalização – constitui, pois, uma 

característica exclusiva do ser humano e permite a relação intrínseca entre 

este e a cultura. O resultado desta integração dialética é a vida social e a 

atividade coletiva que, também, só são possíveis pela existência dos signos. 

Vygotsky eleva a significação ao mesmo lugar onde Marx e Engels 

colocaram o trabalho. Ambos constituem de modo mais singular a condição 

humana, sendo que enquanto o instrumento de trabalho transforma o 

objeto natural em produto humano, o signo não altera o objeto exterior, 

mas a vida psíquica, pois é orientado internamente: 

A função do instrumento é servir como um condutor da influência 

humana sobre o objeto da atividade; ele é orientado 

externamente; deve necessariamente levar a mudanças nos 

objetos. Constitui um meio pelo qual a atividade humana externa é 

dirigida para o controle e o domínio da natureza. O signo, por outro 

lado, não modifica em nada o objeto da operação psicológica. 

Constitui um meio da atividade interna dirigido para o controle do 

próprio indivíduo; o signo é orientado internamente. (VYGOTSKY, 

1930; 1991, p. 62). 
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É neste sentido que Molón (2003) afirma que Vygotsky entende a 

consciência como um “quase social”, porque ela é entendida como sendo o 

conjunto das funções psicológicas, cuja mediação lingüística denota a sua 

gênese social. A grande tarefa da psicologia aparece como sendo 

compreender as conexões e relações que se estabelecem entre estas 

funções (IAROSHEVSKI e GURGUENIDZE, 1994), aquilo que viria a chamar 

de sistemas psicológicos. 

A tese central de Vygotsky é que, no processo de desenvolvimento 

histórico e social, o que realmente se modifica, muito mais do que 

propriamente as funções, são os nexos estabelecidos entre elas. Chama, 

pois, de sistemas psicológicos “o aparecimento destas novas e mutáveis 

relações nas quais se situam as funções” (VYGOTSKY, 1930; 1999, p. 106). 

De maneira totalmente distinta da psicologia tradicional, acostumada a 

compreender a consciência como um conjunto de faculdades isoladas, 

Vygotsky desenvolve uma visão muito mais complexa e dinâmica, na qual 

as funções se articulam umas às outras de tal modo que se modificam a si 

mesmas e a própria estrutura geral da consciência. A resposta às questões 

sobre o funcionamento da consciência não se encontra nas funções tomadas 

isoladamente, mas nos múltiplos nexos que se estabelecem entre as 

mesmas. 

Para Sawaia (2005b) a idéia de conexão, presente no exame 

vygotskyano da consciência, constitui um dos pressupostos mais 

importantes no que concerne à positividade das emoções em Vygotsky. Ao 

explicar a consciência não como coisa em si, mas pela conexão entre as 

funções superiores, ele não apenas recusa uma causalidade mecanicista que 

procura entender os processos psicológicos isoladamente, como se não 

fizessem parte de uma mesma totalidade, como também assume a idéia 

espinosana de causa imanente, vez que, não havendo dicotomia, a causa 

está contida no efeito, tal qual a consciência também está nos nexos entre 

as funções. 

Ao longo de sua obra, o psicólogo russo fornece muitos exemplos 

acerca da conexão no funcionamento dos sistemas psicológicos, sempre 

enfatizando o seu caráter dinâmico, ou seja, denotando que cada nova 

formação de nexos entre as funções provoca mutatis mutandi modificações 
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na consciência como um todo. Isto se torna muito claro quando Vygotsky 

(1930; 1999, p. 127) fala das emoções complexas, dizendo que: “O 

desenvolvimento histórico dos afetos ou das emoções consiste 

fundamentalmente em que se alteram as conexões iniciais em que se 

produziram e surgem uma nova ordem e novas conexões”. 

O que ele quer enfatizar aqui é que o sentimento é histórico e que se 

desenvolve dentro de um contexto social e ideológico, que o altera, 

produzindo-se assim novos nexos entre o sentimento e as outras funções 

psicológicas. Essa é a principal característica que separa uma pessoa que se 

desenvolve plenamente de, por exemplo, um indivíduo esquizofrênico, cujas 

emoções se separam e agem à margem deste sistema. Neste caso, ao invés 

de uma relação dialética entre sentir e pensar, na pessoa esquizofrênica o 

pensamento está subordinado aos afetos. Fica muito claro aqui que 

Vygotsky não defende nenhum tipo de preponderância na relação entre 

afeto e pensamento. Ambos se influenciam mutuamente, enriquecendo-se e 

projetando a subjetividade no seu desenvolvimento. 

É considerando isso que Sawaia (2003b) apresenta uma reflexão 

interessante sobre a obra vygotskyana, quando considera a negatividade 

contingencial das emoções. A referida autora atenta para o fato de que toda 

primazia entre as funções superiores enrijece a subjetividade, pois no pleno 

desenvolvimento do sujeito não deveria haver o primado nem de uma 

função sobre a outra nem entre o pessoal e o social. Quando, pois, os nexos 

são rompidos e uma função separa-se das demais assumindo um caráter 

dominante, a percepção torna-se fossilizada e uniforme, como é o caso no 

autista e no esquizofrênico, em que o pensar é regido pelos afetos. Esta 

rigidez impede a liberdade, pois afeta fortemente a capacidade de 

simbolizar e pensar que caracteriza os sujeitos. A positividade das emoções 

neste caso se converte em negatividade, pois entorpece e enrijece a 

subjetividade, destruindo a sua flexibilidade e dinamicidade. De outro 

modo, é preciso que se compreenda que o resgate das emoções só pode 

ocorrer no pleno desenvolvimento da consciência. É na busca do pensar 

afetivo e da afetividade consciente que se constrói toda subjetividade. 

Também neste ponto, Vygotsky retoma Espinosa uma vez mais para 

dizer que o conhecimento do afeto altera as próprias disposições afetivas 
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dos indivíduos, transformando os estados passivos em ativos. Para 

fundamentar isso, escreve Vygotsky (1934; 1997, p. 268) em um outro 

escrito: 

Las cosas no cambian porque pensemos en ellas, pero el afecto y 

las funciones ligadas al mismo, cambian en dependencia del hecho 

de que sean conscientes. Se colocan en otra relación con la 

conciencia y con otro afecto y, por consiguiente, cambia su relación 

con el todo y su unidad. Por eso […] podemos decir que a cualquier 

etapa en el desarrollo del pensamiento le corresponde su etapa en 

el desarrollo del afecto. 

Isso significa dizer, conforme já tivera sido muito bem exposto pelo 

filósofo holandês, que não se trata de reprimir ou dominar as emoções, mas 

de compreendê-las, pois, cada vez que isso ocorre, a personalidade 

também se modifica, uma vez que as outras funções são também afetadas. 

 

 

IV.6 - Sentido e afetividade 

 

A grande guinada que Vygotsky deu na psicologia ao discutir a 

questão da linguagem, promovendo-a a reguladora do processo mental e da 

atividade consciente em seu conjunto está claramente apresentada em 

Pensamento e linguagem, sua obra conclusiva, quando introduz o que 

Iaroshevski e Gurguenidze (1994) denominam de “psicologia dos cumes”, 

para demonstrar a elevação máxima da investigação psicológica 

vygotskyana, produzida a partir do momento em que conferiu à palavra o 

valor de instrumento psicológico. 

A idéia da consciência como sendo uma formação sistêmica, dinâmica 

e significativa só foi realmente possível pela elaboração daquele que viria a 

ser um dos conceitos mais importantes de sua teoria: a mediação. É 

tipicamente vygotskyana a proposição de que o fenômeno psicológico é 

mediado.  

A questão da mediação emerge com muita propriedade quando 

considera a relação dialética entre pensamento e linguagem e diz que a 

falha metodológica da velha psicologia era considerá-los como dois 
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elementos autônomos e, por assim dizer, independentes e isolados. O 

divórcio imposto a estes, como também a qualquer outra unidade dialética 

da subjetividade, resulta numa psicologia ahistórica. Vygotsky propõe o 

estudo do processo e não das partes em si e a sua unidade de análise é o 

significado. A tese vygotskyana é que na sua mútua relação, “o pensamento 

não se exprime na palavra, mas nela se realiza”. (VYGOTSKY, 1934; 2001, 

p. 409). O que ele quer chamar a atenção aqui é que, diferentemente do 

que trata a velha psicologia, um não é o reflexo puro do outro, mas que 

existe uma mediação complexa entre pensar e falar. 

A unidade indecomponível entre pensamento e palavra é, portanto, o 

significado. Entendido como uma generalização, ele não é nem um 

fenômeno do pensamento e nem da linguagem, mas a unidade dialética 

entre um e outro, situando-se, pois, no nexo que os constitui. Os 

significados, diferentemente de algo imutável, como pensavam os 

associacionistas, é mutante, mutável e inconstante e ocorre na evolução 

das formas inferiores do pensamento lingüístico para suas formas 

superiores. Se as palavras fossem o mero reflexo associado dos objetos a 

que se referem não haveria cultura, pois esta só existe enquanto 

transformação. A existência do significado permite que a palavra evolua, 

modificando não apenas seu conteúdo concreto, mas seu caráter de 

representação e generalização. 

Depreende-se daí que pensamento e palavra não se estruturam no 

mesmo modelo, mas num desenvolvimento contraditório entre um e outro. 

Enquanto a fala se organiza a partir de dois planos em sentidos opostos: o 

semântico (interior) que se move do todo à parte, da oração à palavra, e, 

também o fásico (exterior), que, inversamente, vai da parte ao todo e da 

palavra à oração; o pensamento, originalmente confuso, desmembra-se e, 

ao se transformar em linguagem, reestrutura-se e modifica-se. 

No meio do caminho entre um e outro está a linguagem egocêntrica, 

que Piaget, o primeiro a considerá-la como sendo um fato psicológico, 

entendia como um resquício do egocentrismo infantil. Ela representaria a 

passagem do interno para o externo, da atitude individual para a social. 

Sendo ainda uma forma de autismo estaria condenada a desaparecer com o 

desenvolvimento da criança rumo à socialização. 
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De modo diferente, Vygotsky considera a linguagem egocêntrica 

como um momento intermediário entre a linguagem externa e a interior. 

Ela não se realiza para a socialização, mas para a individualização. Significa, 

pois, a transição da fala para o outro à fala para si mesmo. Implica, assim, 

na germinação de uma nova forma de linguagem, muito mais complexa: a 

linguagem interior. 

A linguagem interior, por sua vez, não é apenas fala sem som, mas 

uma função psicológica absolutamente específica e original que, por assim 

dizer, opera com uma sintaxe absolutamente específica. Ela é “abreviada, 

fragmentária, desconexa, irreconhecível e incompreensível em comparação 

com a linguagem exterior”. (VYGOTSKY, 1934; 2001, p. 446). Esta 

aparente incompreensibilidade se dá por conta de sua predicatividade pura 

e absoluta. Isto quer dizer que, no discurso interior, pela própria intimidade 

do sujeito consigo mesmo, as formulações não ocorrem à maneira da 

linguagem exterior. Na linguagem interior a sintaxe é simplificada de tal 

sorte que os enunciados do pensamento são condensados e, por não ser 

necessário recorrer a um grande número de termos, como corre na fala e 

na linguagem escrita, resulta em uma comunicação sem palavras. 

No discurso interior o tema do diálogo (consigo mesmo) é sempre 

conhecido e, por isso, podemos compreendê-lo por meias-palavras. É neste 

sentido que Vygotsky afirma que, na linguagem interior, a palavra se 

evapora no pensamento. 

Vygotsky se apropria da distinção feita por Frederic Paulham entre 

significado (znachenie) e sentido (smysl). Enquanto o primeiro constitui 

uma generalização, o sentido de uma palavra é a “a soma de todos os fatos 

psicológicos que ela desperta em nossa consciência” (VYGOTSKY, 1934; 

2001, p. 465). Assim sendo, ele não é algo totalmente diverso do 

significado. Na verdade, o sentido é muito mais amplo que o significado, 

que, por sua vez, constitui a zona mais estável, uniforme e exata do 

sentido. O sentido é, portanto, muito mais inconstante e sua relação com as 

palavras é muito mais flexível. Disso resulta que ele pode se desprender das 

palavras, enquanto o significado está mais preso a elas, sendo também ele 

mutável. 
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O sentido, sendo exclusivamente humano, não é algo que se restrinja 

à linguagem, pois “se as palavras podem existir sem sentido, de igual 

maneira, o sentido pode existir sem as palavras” (VYGOTSKY, 1934; 2001, 

p. 465). Daí porque González Rey (2004) fala do caráter ontológico do 

sentido, pois este, sendo uma formação dinâmica e fluida, construída a 

partir do encontro do sujeito com a sua experiência singular concreta, 

aparece também como uma unidade constitutiva da subjetividade, 

entendida aqui como sistema de sentidos.  

O sentido é inesgotável porque está ligado ao contexto e na relação 

do sujeitos com o contexto as possibilidades são infinitas. Apropriar-se do 

mundo é, por assim dizer, conferir sentido à experiência mundana do 

sujeito, pois somente o que é sentido pelo sujeito é também para ele 

dotado de significação. 

Ainda se referindo à linguagem interior, Vygotsky afirma que nela o 

sentido predomina sobre o significado, diferentemente do que ocorre na 

linguagem exterior, que, sendo destinada à comunicação, não pode 

prescindir da generalização. 

A influência do sentido é tal na linguagem interior que os sentidos 

provocados por esta ou aquela palavra deságuam uns nos outros, 

influenciando-se mutuamente e gerando novos sentidos. Por isso diz-se que 

uma única palavra pode exprimir reflexões profundas, pois ela é apenas a 

parte visível de um grande iceberg, cuja parte submersa corresponde ao 

reino do sentido. 

O que Vygotsky quer nos fazer perceber é que o caminho entre o 

pensamento e a linguagem é indireto e internamente mediado e que, por 

assim dizer, o pensamento não constitui a última fronteira da subjetividade. 

O que existiria, então, por trás desta cortina dando vida ao espetáculo? Eis 

a resposta nas palavras do próprio Vygotsky (1934; 2001, p. 479): 

O próprio pensamento não nasce de outro pensamento, mas do 

campo da nossa consciência que o motiva, que abrange os nossos 

pendores e necessidades, os nossos interesses e motivações, os 

nossos afetos e emoções. Por trás do pensamento existe uma 

tendência afetiva e volitiva. Só ela pode dar a resposta ao último 

porquê na análise do pensamento. 
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A base afetivo-volitiva é, portanto, esta função ulterior da consciência 

que move toda a sua estrutura e para demonstrar isso, Vygotsky recorre a 

uma metáfora em que compara o pensamento com uma nuvem, as palavras 

como as gotas de chuva e a motivação do pensamento como o vento a 

soprar as nuvens para esta ou aquela direção. 

Como muito bem coloca Vygotsky a base afetivo-volitiva atua num 

complicado sistema com o pensamento e a linguagem, repleto de relações 

de mútua afecção, de modo que a formação resultante dos sistemas 

coincide com o desenvolvimento da própria personalidade. É por este 

motivo que ele afirma ser esta dinâmica o alfa e o ômega de todo trabalho 

psicológico (VYGOTSKY, 1930; 1999). 

O pensamento se faz nascer e é orientado pela tendência afetivo-

volitiva, que é o subtexto, donde origina-se toda a textualidade inerente aos 

atos de pensar e falar: “Toda frase viva, dita por um homem vivo, sempre 

tem seu subtexto, um pensamento por trás” (VYGOTSKY, 1934; 2001, p. 

477). 

Se, como diz Vygotsky, por trás de toda enunciação e de toda tarefa 

existe uma tendência afetiva e volitiva, então o pensamento e a linguagem 

não podem ser compreendidos apenas na suas formas exteriores. É preciso 

compreender o motivo que os orienta nesta ou naquela direção, sob pena 

de se construir uma compreensão superficial e fragmentada do pensar e do 

agir humanos.  

Se o pensamento é motivado e existe, por assim dizer, um subtexto 

para além do texto, é porque não existe pensamento sem emoção 

(SAWAIA, 2003b). Isso significa dizer que o texto lingüístico, longe de ser 

algo rígido, modifica-se tão logo se modifica também o motivo. Dito de 

outro modo, a palavra, enquanto exteriorização da subjetividade e 

enquanto interiorização do mundo exterior, só se concretiza dentro de um 

horizonte de sentido para o sujeito, que o motiva a falar e a agir. 

É por isso que Vygotsky afirma que a palavra e o pensamento são a 

chave para a compreensão da consciência humana, pois estes representam 

e expressam a dimensão mais profunda e encoberta de nossa humanidade. 

Efetivamente, é a tendência afetivo-volitiva que dá forma ao pensamento, 
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que, por sua vez, concretiza-se como palavra interior, numa sintaxe de 

predicabilidade absoluta e condensação de sentidos, articula-se aos 

significados externos, convencionados socialmente, e se expressa, 

finalmente, como palavra. Esta, por sua vez, sendo o fim da cadeia é 

também seu início, pois, uma vez estabelecido o contexto social pela 

comunicação da palavra, modificam-se os processos motivacionais e 

afetivos, gerando novas possibilidades de pensamento. 

Não é sem razão, portanto, que a palavra consciente é entendida por 

Vygotsky (1934; 2001, p. 486) como sendo “o microcosmo da consciência 

humana”. Ela é a síntese de todo o mundo subjetivo e inscrito nela estão 

todos os medos e desejos do indivíduo.  

 

 

IV.7 - Subjetividade e práxis social no sujeito inteiro 

 

O esforço de Vygotsky de construir uma ciência dialética resultou 

numa nova abordagem psicológica, para além das concepções cindidoras do 

homem, herdeiras não apenas do dualismo psicofísico cartesiano, mas dos 

reducionismos que dele resultaram, como os enfoques marcados por certo 

substancialismo mentalista, tão insuficientes quanto a sua contraparte, o 

objetivismo do “biologicamente absurdo”. Vygotsky utiliza esta expressão 

para se referir àquelas teorias que pretendem explicar a subjetividade 

humana apenas pela sua constituição anátomo-fisiológica, postura tão 

comum em nossos dias, quando se pretende compreender fenômenos 

complexos como a homossexualidade, as questões de gênero e, inclusive, a 

própria afetividade exclusivamente a partir do estudo do DNA, da 

hereditariedade e do genoma humano. 

Em que sentido, a psicologia vygotskyana se constituiu como a 

superação das teorias tradicionais e qual a visão de homem que emerge de 

sua contribuição à ciência psicológica? As respostas a estas questões 

ajudam a compreender melhor a singularidade do seu trabalho que, mesmo 

tendo sido realizado no período de uma vida tão curta, não resultou numa 

reflexão incompleta. A psicologia de Vygotsky só é inacabada na medida em 
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que toda construção humana é, por natureza, limitada e passível de 

superação, mas, enquanto construção lógico-científica ela representa uma 

totalidade com pressupostos muito bem delimitados. 

Um destes pressupostos, exaustivamente mencionado neste escrito, 

é a integração entre o afetivo e o cognitivo. Os sentimentos, que aparecem 

inicialmente em sua obra como sendo a avaliação que o indivíduo faz da sua 

relação consigo mesmo e de si com o ambiente, evoluem para a condição 

de subtexto de toda ação humana, pois numa visão vygotskyana todo ato é 

sempre afetivo e volitivo. 

Esta unidade entre sentimento e pensamento, só apresentada 

anteriormente na história do pensamento ocidental por Espinosa, 

unicamente é possível porque, tal qual ocorrera com o filósofo holandês, 

Vygotsky trabalha com uma visão monista, capaz de superar as dicotomias 

que sempre constituíram a enfermidade maior da psicologia ocidental e 

cujos sintomas sempre foram as cisões entre corpo e mente, interno e 

externo, psique e comportamento e, enfim, entre social e individual.  

Em que pese a acusação de um retorno ao idealismo e, portanto, da 

adoção de uma postura eclética e anti-marxista, o pensamento de Vygotsky 

se consolida numa concepção inteiramente contrária, pois, tal qual é 

apresentado na obra de Marx e Engels, o homem é entendido como um ser 

histórico e que se constrói pelo trabalho. A sociabilidade humana e sua 

condição heracliticamente mutável está suficientemente clara nos seus 

escritos. O que ocorre - e que não foi plenamente compreensível pelo 

dogmatismo corrente em seu tempo - é que a psicologia não é uma 

tautologia da economia política e, sendo assim, é preciso considerar o 

sujeito não apenas como reflexo das modificações feitas na base social e 

econômica, mas também do ponto de vista da sua subjetividade, que, por 

outro lado, não poderia ficar refém de outro tipo de reflexo, aqueles 

produzidos fisiologicamente. 

A psique reaparece com Vygotsky e, desta vez, não como entidade 

substancializada, mas como processo complexo e dinâmico. O psicológico 

não constitui uma dimensão divorciada do social, mas, ao contrário, 

constrói-se pela conversão dos fatos sociais e intersubjetivos. A 

intersubjetividade torna-se intra-subjetiva, mas isso não ocorre na 
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imediaticidade. O psiquismo, como toda atividade humana, distintamente 

do que acontece com os outros animais, é mediado e dotado de 

significação. O homem não apenas modifica o mundo e a si mesmo pelo 

trabalho, como defendera o marxismo clássico, mas também confere 

significado a tudo que é obra de sua ação. A significação construída 

socialmente implica na possibilidade de comunicação entre os sujeitos, 

operada através dos signos, que, tal qual, os instrumentos servem de 

mediadores intersubjetivos. 

Não obstante, os signos operam também no nível interno, perfazendo 

a comunicação do indivíduo consigo mesmo, numa linguagem interior 

completamente distinta da exterior. Nesta, reina o sentido, isto é, o 

significado visto de modo mais amplo e dinâmico, considerando a vida e as 

experiências pessoais de cada sujeito. 

Disso resulta uma concepção de consciência completamente nova, 

capaz de integrar o afetivo-volitivo com o pensamento. Todo pensamento é 

afetivo, toda afetividade é consciente. Todavia, nesta dinamicidade da 

consciência ampliada, não existem faculdades tomadas isoladamente, pois 

elas são, na verdade, funções que só importam efetivamente nos nexos 

construídos com outras funções, constituindo, assim, os sistemas 

psicológicos. Estes, por sua vez, não são estruturados como configurações 

rígidas, mas mutantes e sempre que mudam, também modificam as 

próprias funções em si mesmas. 

A visão de homem que emerge do descortinar da teoria vygotskyana 

não é outro senão a do sujeito sócio-histórico. Pode se falar de sujeito em 

Vygotsky porque ele entende o ser humano não como um refém das 

disposições ambientais, mas, ao contrário, como ente capaz de modificar as 

próprias condições objetivas. Isto fica muito claro, por exemplo, em uma 

das muitas passagens que podem ilustrar o caráter ativo da criança, quando 

Vygotsky, na contramão do trabalho de Piaget e de muitos outros teóricos 

de seu tempo, demonstra que a aprendizagem não é algo que resulta 

mecanicamente do desenvolvimento, mas, ao contrário, que ela pode, 

inclusive, colocando-se à frente do desenvolvimento, aprimorá-lo. Sem falar 

nos seus inúmeros trabalhos de defectologia, nos quais demonstra com 
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propriedade a capacidade de a criança defeituosa realizar todo seu 

potencial, superando os limites impostos biológica e socialmente. 

Este sujeito é histórico e social na medida em que sua subjetividade 

se constrói no limiar do social com o individual, cuja relação mediada 

produz também a cultura e cuja psique, sem descuidar de sua gênese social 

e histórica, também o individualiza, vez que, como afirma Gonzalez Rey 

(2000) legitima o singular no plano subjetivo. 

Mais importante ainda é considerar que o sujeito vygotskyano é 

inteiro, pois nele não existe antagonismo entre afeto e pensamento. Não há 

lugar aqui para um intelectualismo, que absolutiza a relevância do 

pensamento e nem para uma concepção contrária que, 

esquizofrenicamente, reencontre o afeto no domínio sobre a consciência. O 

que efetivamente existe é a unidade, que não quer dizer nem identidade e 

nem cisão, entre um e outro. Assim sendo, o ser humano de que trata 

Vygotsky não precisa, como convencionalmente se faz na nossa sociedade, 

envergonhar-se de sentir, pois o sentimento é um atributo humano tal qual 

é o pensamento. Corporeidade e consciência se articulam na dinâmica da 

subjetividade vygotskyana, pois como ele mesmo diz: “é somente em 

movimento que um corpo mostra o que é” (Vygotsky, 1930; 1991, p.74).  

O sentido da subjetividade é que é, ela mesma, uma subjetividade 

com sentido, isto quer dizer que toda subjetividade é também um sistema 

de sentidos. A ação humana não é algo que se dá mecanicamente, mas 

dentro de um horizonte de sentido. Esta hermenêutica vygotskyana, ao 

demonstrar o homem como um produtor de sentidos, mostra também que 

ele age espinosanamente na busca do que lhe é útil. O útil não é o 

pragmático, mas o que faz sentido para ele, isto é, o que mobiliza as suas 

vivências subjetivas. 

Quando a máquina capitalista, produtora incansável de mercadorias e 

de relações assimétricas, produz também sentidos superficiais, tomados 

ideologicamente como necessários, eternizando a transformação do desejo 

em consumo e, por assim dizer, colonizando a tendência afetivo-volitiva, 

fortalece o domínio da subjetividade, pois se apropria, molda, industrializa e 

manipula aquilo que é mais forte na individualidade, a capacidade de 

encontrar sentido no mundo. 
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Por este motivo, a práxis vygotskyana não cai na práxis utilitária, tão 

fortemente criticada por Adorno, por ser produtora de sentidos fabricados 

pelo mundo administrado. Como apresentam muito bem Newman e 

Holzman (2002), a práxis subjacente na teoria de Vygotsky implica numa 

ação prático-crítica e não se destina a modificar particularidades que não 

afetem a estrutura sócio-econômica. Trata-se de mudar totalidades e de 

fazê-lo conscientemente, sem resultar numa mera adaptação à ordem 

política e social. 

Tal práxis só é possível se, conscientemente construída e 

afetivamente potencializada, realizar-se na síntese entre os planos 

individual e social. É aqui e não como instância interior que se encontra 

uma das principais descobertas de Vygotsky: a Zona de Desenvolvimento 

Potencial [ou proximal]. 

De fato foi a descoberta da ZDP que tornou Vygotsky conhecido em 

todo o mundo. Entretanto, esta não pode ser entendida como uma instância 

intrapsíquica separada da vida e da história dos sujeitos. Para Newman e 

Holzman (2002) a ZDP é uma unidade sócio-histórica e não apenas 

psicológica. Isto quer dizer que ela não é uma faculdade mental, mas o 

próprio lócus da atividade revolucionária. 

Convém, aqui, explicitar que os referidos autores diferenciam a 

atividade revolucionária, isto é, a ação de mudar totalidades na vida diária, 

através de uma atitude prático-crítica, do mero ato de fazer uma revolução, 

pois, como muito bem afirma Gonzalez Rey (2003b), o mal que afeta a 

todas as revoluções é que elas, cedo ou tarde, acabam por afirmar os 

mesmos velhos valores e as mesmas práticas carcomidas contra as quais 

vieram a se erguer um dia. 

O que é revolucionário é o agir consciente e afetivo de sujeitos que 

transformam as suas realidades, não apenas em um momento político de 

ruptura, mas cotidianamente, através do encontro com o outro. 

Este encontro não pode ser entendido apenas a partir de uma 

perspectiva exclusivamente cognitivista, como se a ZDP só se realizasse na 

esfera da aprendizagem social das crianças. É verdade que a ZDP revela a 

unidade dialética existente entre aprendizagem e desenvolvimento, 
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superando os paradigmas equivocados que os separam ou os identificam 

mecanicamente, pois, como demonstrou muito bem Vygotsky, a 

aprendizagem não constitui um produto unilateral do desenvolvimento, 

sendo que, não raramente, chega, inclusive, a conduzi-lo. 

Todavia, sendo a síntese entre aprendizagem e desenvolvimento, a 

ZDP o é também entre indivíduo e sociedade. Diz respeito a toda produção 

criadora e criativa que só é possível na relação com o outro. Enquanto 

atividade crítica, ela não separa o sujeito do resultado de sua ação e nem 

estes do próprio processo de agir. 

Significa dizer que é na ação revolucionária de sujeitos que se 

encontram e que querem conscientemente modificar a realidade, que se 

torna possível reorganizar o que materialmente existe e, por assim dizer, 

criar novos significados e sentidos. 

A ZDP corresponde ao que Espinosa chamou de bom encontro entre 

os sujeitos, aquela relação ético-estética capaz de resultar na autonomia. 

Quando ela ocorre o sujeitos percebem que todo isolamento gera 

impotência que é justamente na sociabilidade cooperativa que se tornam 

indivíduos-em sociedade-na-história. 
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CAPÍTULO V - DA AFETIVIDADE À PARTICIPAÇÃO 
 

 

Até aqui procurei recuperar a positividade das emoções como 

expressão genuinamente humana. Todavia, tal resgate só pode ser possível 

dentro de uma visão vygotskyano-espinosana, construída na contramão da 

cristandade, que se acostumou a identificar emocionalidade com pecado, 

graças ao tremendo impacto que o estoicismo teve sobre o pensamento 

judaico-cristão desde os primeiros séculos de sua constituição. Uma 

compreensão vygotskyano-espinosana também desobriga-se da concepção 

reinante no pensamento ocidental que exila os afetos no campo da 

obscuridade, como se fossem estes a expressão inumana da des-razão e do 

anticivilizatório.  

Com o monismo racionalista de Espinosa podemos perceber que não 

existe antinomia entre razão e afetividade e que o homem, visto na sua 

inteireza, isto é sem quaisquer cisões, sejam elas entre consciência e corpo, 

ou entre individualidade e sociabilidade, constitui um ser que se constrói 

enquanto tal mediante a sua capacidade de afetar e ser afetado. Isso, 

diferentemente do que prega o senso comum, não constitui nenhuma 

fraqueza, mas, ao contrário, significa a expressão da própria potência de 

agir e de existir humanos, vez que se concretiza como a realização natural 

da força que a todos move: o desejo. Sendo, pois, dialeticamente 

constituidores e constituintes da subjetividade, os afetos podem servir tanto 

à concretização da liberdade, quando da servidão. Assim como não existe o 

homem livre sem a expressão da alegria e sem a realização da capacidade 

natural de perseverar no seu ser, também toda servidão só existe como 

consolidação da cultura do medo e como cristalização da tristeza. O resgate 

espinosano da afetividade permite, por assim dizer, também a sua projeção 

no campo da política e da ética, pois não se trata aqui dos afetos como se 

estes constituíssem fenômenos abstratos ou aprisionados no campo privado 

da individualidade. Aliás, esta dicotomia entre público e privado é algo que 
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também cai por terra, pois o plano pessoal é também entendido como 

político. Dada a sua politicidade, os afetos são, portanto, de natureza ética, 

pois estão na base de toda ação humana. 

Esta mesma concepção é levada às ultimas conseqüências por 

Vygotsky, traduzida agora para o plano da psicologia dialética. Assim, 

vygotskyanamente compreendendo, todo sentimento é uma avaliação da 

condição humana, isto é, da relação do homem com o mundo e consigo 

mesmo. Longe de ser uma expressão mecânica da vida instintiva, como se 

acreditava na psicologia tradicional, imersa no seu dogmático objetivismo 

darwinista, a afetividade é entendida por Vygotsky como fundante de toda 

atividade psicológica. É emocionalmente que construímos os nexos entre as 

funções psicológicas, transmutando-as em sistemas complexos, multiformes 

e mutantes. O que ocorre internamente é, por sua vez, expressão também 

do plano intersubjetivo, pois não existe linguagem sem pensamento e nem 

este sem afeto. Como motivadora de todo pensamento e orientadora de 

toda ação encontramos a base afetivo-volitiva, sem a qual quaisquer 

representações acerca de si e do mundo perderia significação, já que toda 

realidade que é apropriada pelo sujeito ocorre dentro de um horizonte de 

sentido e de significado. Se lingüisticamente reconstruímos o real e o 

comunicamos aos outros, num jogo intermitente e complexo, isso só ocorre 

porque, além de pensar, somos também capazes de sentir e, portanto, de 

produzir sentidos. 

O que faz sentido é o que mexe com toda consciência, entendida não 

como coisa, mas como sistema dinâmico, microcósmico. O sentido nos 

humaniza, pois singulariza-nos enquanto indivíduos que experienciam a 

vida de modo radicalmente único; e, por outro lado, também nos 

universaliza, pois somente seres de sentido podem encontrar significação na 

comunicação com o outro. 

Uma vez resgatada a afetividade como constituidora e constituinte do 

sujeito e, por este motivo, entendida como processo humano indissociável 

do agir (ética) e do pensar (consciência), podemos também compreender 

que toda práxis crítico-transformadora, incluindo aí a participação em todas 

as suas dimensões (social, política, comunitária), só pode também se 

instituir como expressão do pensamento e do afeto. 
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Para o que se propõe este escrito, que é relacionar afetividade e 

participação do ponto de vista da vivência de lideranças sociais que 

fundaram e dirigem ONGs na cidade de Fortaleza, a questão que, 

finalmente, emerge é de que maneira a afetividade contribuiu na construção 

destes sujeitos engajados? Colocando em outros termos, a que se deve a 

formação de sujeitos participativos e qual o papel concreto da afetividade 

neste processo? 

Para responder a estas questões discutirei a problemática da 

participação social tomando como base o diálogo com os dirigentes de 

ONGs da cidade de Fortaleza. 

 

 

V.1 - Família: fortalecimento ou obliteração da práxis 
participativa? 

 

Uma compreensão que se repete como resultante do diálogo com 

todos os dirigentes que participaram da pesquisa que deu origem a este 

escrito é que a família é sempre identificada como o ponto de partida de 

seus engajamentos sócio-políticos. Em que pesem as incontáveis diferenças 

que podem existir entre suas famílias, todas elas apresentam algo em 

comum: uma estruturação tal que permitiu a possibilidade de encontro com 

o outro como legitimamente outro. 

Existe aí um processo político-pedagógico que não se manifesta 

necessariamente como expressão de toda a família, mas, pelo menos, como 

sendo algo ligado à sensibilidade de um de seus membros, como por 

exemplo, um dos genitores: 

Eu acho que muito disso que eu faço tem muito a ver com a minha 

mãe. Minha mãe é certamente a pessoa mais generosa que eu 

conheci, que eu conheço. (Dora). 

 

O meu pai teve uma influência muito importante na minha vida, 

embora intelectualmente a minha mãe tivesse muito mais peso que 

ela tinha. Ela chegou a ter o diploma de alguma coisa como se 

fosse o científico [atual ensino médio] ou algo semelhante. E, 
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então, intelectualmente eu tinha uma grande admiração por ela, 

enquanto que o meu pai não tinha o quinto ano primário [do ensino 

fundamental], mas as influências de ambos foram fortes. (Pedro) 

 

Como se percebe, o fundamental não foi a escolarização dos pais, 

mas a atitude que estes empreenderam na dinâmica familiar, de modo a 

permitir uma educação voltada para a sociabilidade e, por vezes, também 

para o despertar de uma sensibilidade estética: 

A minha casa era uma casa muito diferente. Você sabia que lá em 

casa era impossível ter uma refeição sozinha? Nunca. Eu não podia 

sair de camisola em casa, porque sempre tinha alguém de fora no 

café, no almoço, na janta. Minha casa também era um lugar onde 

os artistas malditos, a quem ninguém dava o menor cabimento, 

tinham muita acolhida. Faziam sarau e tudo. Meu pai tocava 

clarinete, eu tocava piano, minha mãe sempre escreveu muito, 

muito bem. Também pintava. Então a minha casa, além de ser um 

espaço onde as pessoas que passavam por alguma dor tinham 

acolhida, também era [um espaço] para as pessoas que produziam 

arte. (Dora). 

O depoimento de Dora acerca do contato positivo com outros atores 

sociais, na formação de sua identidade participativa, aproxima-se da 

compreensão espinosana de que os corpos são regenerados por outros 

corpos, pois nada é mais útil a um ser humano do que seu igual. Esta 

sociabilidade de indivíduos que se entreafetam é condição para toda ação 

livre e verdadeiramente intersubjetiva. 

Outra informação relevante na sua fala é que parece ter certa 

importância, na construção de pessoas ativas e engajadas socialmente, 

desenvolver-se no seio familiar uma educação para alem do formal e capaz 

de promover também a arte: 

Eu sempre imaginei - e acho que fui criada assim também - quer 

dizer, a universidade todo mundo lá em casa entrou com 17 anos. 

Era um acontecimento normal e comum. Não tinha nada de 

extraordinário nisso. Havia atenção para outras coisas. Minha mãe 

e meu pai entendiam com muita clareza, que saber um pouco de 

português, física, química, matemática era importante sim, mas 

aprender a tocar um instrumento também era. Ter algum nível de 

leitura também era importante. (Dora) 
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Teve o nosso pai, por exemplo, tinha umas pessoas que participava 

do teatro amador, no tempo do Carlos Câmara, acho que foi o 

primeiro grupo de teatro amador do Ceará; então isso foi muito 

forte porque a gente cresceu ouvindo o papai falar nos trabalhos 

que eram feitos, daquelas peças de cunho muito crítico da época e, 

ás vezes, ele cantava e declamava textos enormes, das peças do 

Carlos Câmara, a gente sabia até alguns de cor. Eu acho que isso 

foi muito marcante. (Célia) 

Que a arte constitui uma das mais importantes técnicas de 

sistematização dos sentimentos, Vygotsky (1925, 2001) já o havia 

demonstrado anteriormente. Não é, pois, mera coincidência que as 

experiências estéticas tenham tido tal repercussão na educação e na vida 

de algumas destas lideranças.  

Creio ser conveniente mencionar aqui que todos os sujeitos 

entrevistados conseguiram entrar no recinto universitário, obtendo 

graduação nas suas respectivas áreas de atuação profissional e, alguns, 

obtiveram também o grau de mestre e de doutor. Evidentemente, o que 

também se depreende de suas histórias de vida é que suas famílias não 

eram originalmente de classe baixa, onde o acesso à educação de qualidade 

é muito mais difícil. De um modo geral, são oriundos de camadas sócio-

econômicas intermediárias. São, por exemplo, filhos de pequenos 

proprietários rurais, professores e profissionais liberais: 

Bom, eu venho de uma família de educadores, professores, e eu 

tive o privilégio de nascer e me criar numa casa onde funcionou 

uma escola, uma antiga escola primária (...) e o meu quintal era o 

pátio da escola. Eu estudei nessa escola e fiz as séries iniciais, o 

ensino fundamental nessa escola. Depois meu primeiro trabalho foi 

nessa escola. Com estrutura familiar, e pelo incentivo dos 

familiares, sobretudo da minha tia, eu vim pra educação, fiz 

pedagogia (...). Fiz o curso e atuei minha vida inteira como 

educador. Eu acho que isso tenha sido a principal referência pra 

esse compromisso social. (Tancredo) 

No caso de Tancredo, a influência da escola complementou o trabalho 

da família e ambos concorreram para o seu futuro engajamento social. Por 

este motivo, Sawaia (2003a) tem razão quando diz que o professor, ao 

ensinar, pode também afetivizar e que a escola pode se tornar um dos 
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espaços mais importantes para desbloquear nos indivíduos a capacidade de 

afetar e ser afetado. Tal fortalecimento da potência dos sujeitos, como 

sabemos, é fundamental para a construção da autonomia e da liberdade 

humanas, pois, ao se gerar alegria, potencializa-se também a capacidade 

de agir. 

Ainda com relação à família, é importante que se diga que sua 

influência no futuro compromisso social não ocorre apenas como expressão 

da sensibilidade paterna ou materna. Em determinados casos, é justamente 

no confronto com uma certa rigidez de valores presentes na instituição 

familiar que emerge uma tomada de posição crítica: 

Eu sempre fui uma pessoa muito sensível, vindo de uma família 

assim muito conservadora e até autoritária, então, eu fui criado de 

uma forma muito rígida. Mas nunca me adeqüei, ou me adaptei a 

essa rigidez. Eu sempre rompi com essa estrutura familiar. Eu 

sempre busquei outras formas na sociedade, de um modo geral, de 

aprendizagem de vivência, que me tornasse uma pessoa maior, 

melhor. [...] Eu acho que talvez pela influência no campo da 

educação, e pelo zelo que eles tiveram em dar uma formação, 

assim com o cuidado que tiveram com essa formação humana, 

mas também são muito ensimesmados, aquela família assim muito 

fechada, muito moralista, aquela coisa toda, então, por um lado 

eles contribuíram sim, e por um outro eles também contribuíram 

porque eu tive de romper com tudo isso e buscar outros caminhos. 

[De qualquer maneira] eles terminaram contribuindo. (Tancredo) 

A família, mesmo com sua rigidez de valores, forneceu um ambiente 

afetivo suficientemente forte para a emergência da crítica e do confronto. 

Neste caso, o rigor não impediu a convivência e nem o diálogo, como tão 

freqüentemente ocorre na sociedade. Isto demonstra que a relação dos 

indivíduos com suas famílias não é nem mecânica e nem determinista, 

como alguns autores, a exemplo de Salazar (1996), parecem pressupor. Os 

papéis parentais podem não ser tão estáticos como se imagina. Assim 

sendo, não é apenas pelo fato de um pai ou uma mãe serem vistas como 

pessoas autoritárias que os filhos resultarão em indivíduos passivos e 

heterônomos. Isso seria a negação da liberdade humana e a 

desconsideração da multiplicidade de encontros outros que podem ocorrer 

nas vidas dos sujeitos. 
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Além disso, é importante que se diga que a construção de uma 

atitude ética não se reduz à aceitação estrita de uma normatividade 

absoluta seja na família seja em qualquer outro espaço social. Bodei (1995) 

não se engana quando diz que poucas coisas na vida são mais saudáveis do 

que a atitude de desobediência à ordem existente. Afetividade jamais quis 

dizer complacência e nenhuma emancipação pode ser produto da docilidade 

e da submissão. 

A afetividade participativa ou a participação afetiva só se 

desenvolvem como expressão da autonomia, que, por sua vez, apenas pode 

existir no exercício da liberdade. 

Por isso que, em determinados casos, até mesmo na ausência 

sentida, a família pode favorecer a capacidade de ser livre: 

Acho que isso influenciou muito a minha postura diante da vida, 

porque os meus pais continuaram morando lá e a gente morava 

sozinho aqui, junto com uma tia. Então essa questão de você se 

virar um pouco sozinho já estava presente: eu mesmo lavava a 

roupa, engomava e fazia tudo. E essa autonomia em torno dos 

estudos também. Algumas irmãs, porque eram mais velhas, 

acompanhavam a gente, mas tínhamos a obrigação de resolver 

muitas coisas sozinhos. Esse foi um momento marcante da minha 

vida. (Edgard). 

Tal é a importância da família na história destes sujeitos que as 

próprias organizações que ajudaram a construir apresentan-se não 

raramente como continuação da estrutura familiar: 

Nós somos cinco irmãos. Quase todo mundo trabalha comigo. Se a 

ONG fosse vista como uma empresa era seria uma empresa 

familiar porque, além de mim, tem a minha irmã, que é a diretora 

financeira. O meu irmão é diretor artístico e minha mãe é a 

coordenadora pedagógica. Meu outro irmão é arquiteto e não 

trabalha aqui, mas foi ele quem fez o projeto desta escola e 

qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo gosta muito do 

conceito, pois representou uma quebra de paradigma com relação 

ao que se pensava como espaço de educação para os filhos dos 

pobres. Nós trabalhamos juntos aqui. No início, na implantação da 

Escola, eu não tinha como pagar ninguém e as únicas pessoas que 

trabalhavam comigo sem receber nada eram as pessoas da minha 

família. Nunca me largaram e a gente trabalha até hoje. (Dora) 
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É verdade que nem todas as organizações visitadas nesta pesquisa 

apresentam esta configuração. Existem ONGs em que a presença familiar 

não é tão evidente, mas também é preciso dizer que este não se trata de 

um caso isolado. São muitas as organizações com forte presença familiar. 

Algumas destas, inclusive, têm suas sedes físicas na residência da própria 

família de seus dirigentes. 

Também é curioso que se reencontre a família ao se perguntar pela 

origem da práxis participativa de lideranças sociais, uma vez que nem 

sempre a instituição familiar foi compreendida como sendo produtora de 

sujeitos atuantes socialmente. Na verdade, as ambigüidades que cercam a 

compreensão da família não são recentes. Durante os anos sessenta, por 

exemplo, ela foi demonizada, na esteira de um marxismo que a entendia 

como instituição burguesa, alienada e, como tal, fadada ao 

desaparecimento. Ao mesmo tempo ela já foi também o baluarte de 

organizações de direita, como por exemplo, ocorreu com o movimento de 

Tradição, Família e Propriedade (TFP). Por trás desta e de outras 

compreensões reducionistas da instituição familiar está a sua identificação 

como espaço eminentemente privado.  

Com efeito, qualquer sacralização do privado como antinomia do 

público resulta no que Sennet (1989 apud SAWAIA, 2005) denomina 

ditadura da intimidade, referindo-se à absurda hipervalorização do espaço 

privado tão fortemente arraigada em nossos dias, como se a solidão e a 

distância da coletividade constituíssem uma finalidade ética da vida dos 

indivíduos. Tal ditadura da intimidade se contrapõe, por um lado, à 

concepção de felicidade pública, que seria a realização de todo projeto 

verdadeiramente democrático; e, por outro, caminha na contramão das 

descobertas de Vygotsky e Espinosa, cuja compreensão de sociabilidade só 

é realizável pela mediação do outro. 

Como expressão da ditadura da intimidade, cada vez mais as pessoas 

se encastelam em verdadeiras fortalezas, julgando estar, assim, mais 

distantes de grandes problemas sociais, como a violência e a pobreza. Nas 

grandes metrópoles, como São Paulo e Rio de Janeiro, são construídos 

enormes e luxuosos condomínios residenciais, cujas muralhas dividem uma 

cidade dentro da cidade. Preservadas na sua intimidade, as pessoas não se 



 155

sentem responsáveis por modificar a grande sociedade, porque elas podem 

criar uma pequena sociedade apenas para elas, muito mais perfeita e muito 

mais bela. 

Para concluir esta reflexão em torno da relevância da família na 

construção dos sujeitos participativos, é relevante também dizer que a 

formulação desta instituição como espaço social despolitizado e 

eminentemente privado ocorreu enormemente pela ação sigilosa da 

medicina higienista do século XIX. Como muito bem demonstra Jurandir 

Freire Costa (2004), o saber médico social oitocentista contribuiu 

fortemente para reduzir a família às atuais condições de dependência. 

Substituindo o papel anteriormente desempenhado pelos padres, 

tradicionalmente confessores e admoestadores dos membros das famílias, 

os médicos obtiveram sucesso no enterro da família colonial endogâmica e 

patriarcal e, conseqüentemente, no nascimento da família moderna 

sexualizada e exogâmica. O resgate do amor higienista entre os pais nada 

tem a ver com romantismo, como também a submissão destes às 

necessidades dos filhos não é fruto de uma da gratuidade moral ou 

religiosa. O que se procurou construir foi uma família marcada pelo 

pragmatismo da sociedade industrial e cuja homeostase familiar fosse, 

portanto, compatível com o espírito capitalista. Neste sentido, mãe e pai 

higiênicos funcionarão tanto melhor, quanto maior for a sua capacidade 

reprodutora e sua apoliticidade. 

Não é que a família seja essencialmente uma criação burguesa, ela 

foi, como também ocorreu com outras instituições, remodelada e 

transformada para melhor se adaptar à dinâmica da sociedade de consumo. 

O higienismo, como doutrina de base positivista, funcionou muito bem para 

despolitizar os lares e circunscrever as preocupações familiares em torno do 

corpo, do sexo e do intimismo psicológico (COSTA, 2004). 

Não sendo originalmente nem sagrada e nem profana, cabe examinar 

a família na sua dialeticidade e, para tanto, é importante não reificá-la. Se 

freudianamente compreendendo ela está na origem de toda neurose, 

também não se pode deixar de mencionar que é justamente no seio familiar 

que as pessoas começam a exercer seus direitos fundamentais (MEDINA, 

1996). 
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Além disso, considerando o sentido que Dallari (2002) atribui à polis, 

como sendo muito mais do que representa a cidade ou o estado, a saber: 

um espaço de con-vivência humana; a família é, por assim dizer, uma 

antecipação da vida política: é nela que a criança aprende a crescer, 

responsabilizando-se ou não pelas questões sociais. Se a educação, como 

demonstrou muito bem Vygotsky, transcende o mero ato de dizer, 

implicando fortemente no agir, então é na família, entendida também como 

espaço psicopedagógico, que as nossas coerências e incoerências, em 

grande parte, emergem. 

Sawaia (2005) tem toda razão quando diz que a família pode ser o 

espaço privilegiado de arrefecimento e fruição da paixão pelo comum. É no 

ambiente familiar que se pode desenvolver uma vivência consciente e 

afetiva capaz de futuramente potencializar o combate ao sofrimento ético-

político. 

A riqueza da família não se concretiza, portanto, no desempenho 

radical de papéis preestabelecidos socialmente para as figuras parentais, 

nem mesmo numa pretensa ordem harmônica, marcada pela obediência e 

pela ausência de conflitos entre pais e filhos, mas no ato de recuperar algo 

que é natural, mas que muitas famílias cotidianamente ajudam a sepultar: 

a capacidade de afetar e ser afetado. 

 

 

V.2 - A catarse: momento ético-estético de despertar para a 
participação 

 

Em que pese a sua relevância para a formação dos sujeitos 

engajados, a família, evidentemente, não esgota em si mesma o conjunto 

das relações sociais vividas por uma pessoa e, por este motivo, não pode 

ser o único espaço de desenvolvimento da postura participativa. Assim 

sendo, que outras vivências poderiam ser importantes para este despertar? 

Considerando a biografia das lideranças sociais que se dispuseram a 

participar desta pesquisa, o envolvimento com algumas iniciativas de 
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assistência social foi, de certo modo, relevante para a compreensão de que 

as disparidades sócio-econômicas existem e que é possível confrontá-las: 

Minha mãe foi uma das primeiras mulheres a dirigir um abrigo de 

idosos na cidade. Então, eu ainda menina, juntamente com meus 

irmãos, íamos, aos domingos, para este asilo e cuidávamos dos 

idosos. Eu sou PhD em tirar bicho de pé. Adoro dizer isso [risos]. 

Aprendi, inclusive, a tirar sem dor. Também aprendi a cortar 

cabelo, fazer curativo. Então eu acho assim que viver este tipo de 

coisa me nutriu muito. (Dora). 

Esta mesma liderança também afirmou haver participado de outras 

iniciativas semelhantes, entre elas, como trabalhadora voluntária em um 

hospital público, onde pôde se defrontar com a dura realidade que, muitas 

vezes, caracteriza as relações entre profissionais de saúde e pacientes no 

rígido ambiente hospitalocêntrico. Em seu depoimento conta que 

freqüentemente se deparou com a insensibilidade de alguns profissionais 

quanto aos cuidados com a pessoa enferma ou, até mesmo, com crianças. 

Neste caso, isso fortaleceu o seu intuito de não se deixar acomodar pelas 

circunstâncias desfavoráveis e acreditar sempre na possibilidade de 

modificá-las: 

E eu pensei que seria muito importante que em alguns lugares 

tivesse pessoas que fossem sensíveis e que temessem pela vida 

até a última hora, pois isso pode fazer diferença. (Dora) 

Demo (2001) critica, com muita razão, as práticas assistencialistas, 

uma vez que elas normalmente não permitem nenhuma libertação por parte 

das pessoas beneficiárias. Ao contrário, políticas assistenciais funcionam 

para enredar radicalmente indivíduos e grupos socialmente vulneráveis na 

mais absoluta servidão. Esta é, por exemplo, o motivo de suas críticas a 

programas governamentais como Renda Mínima e Bolsa Família, que, ao 

invés de promover a cidadania dos que moram na periferia promovem sua 

eterna dependência ao sistema governamental. Cabe aqui a distinção feita 

por Robert Castel (1998) entre políticas preventivas e políticas de inserção, 

sendo estas últimas meramente paliativas e produtoras de mais exclusão. 

Tais políticas excludentes são quase onipresentes na realidade brasileira, 

onde as pessoas se acostumaram a conviver sob a tutela de governantes, 

na sua grande maioria, despreparados para o enfrentamento dos problemas 
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que afetam o povo deste país. Uma demonstração visível disso é que no 

Nordeste do Brasil as secretarias municipais de assistência social são 

corriqueiramente entregues às primeiras-damas, como se o simples fato de 

alguém ser cônjuge de um político lhe tornasse competente para formular 

políticas sociais. 

Entretanto, se o assistencialismo é duvidoso quanto à sua eficiência 

social, quando tomado como política pública, talvez não o seja sempre 

como atitude individual. Isto quer dizer que não necessariamente ele é obra 

da comiseração, mas que, em muitos casos, pode ser uma radical 

expressão da compaixão. No caso de Dora, a paixão pela compaixão lhe 

ensinou a perseverar e a buscar outras possibilidades de ação que 

transcendessem a prática assistencial. 

Entendida espinosanamente como o desejo racional de fazer o bem, 

ou, vygotskyanamente, como co-emoção, a compaixão pode ser libertadora 

quando alimentadora da amizade e da solidariedade entre sujeitos que, 

sendo capazes de se indignar contra toda dominação, também se 

encontram na cumplicidade de se apaixonar pela transformação mediante a 

co-laboração. 

O que o este tipo de trabalho revelou, por exemplo, a Dora, a 

militância política possibilitou aos outros, isto é, perceber o quanto a 

sociedade brasileira é marcada por iniqüidades sócio-econômicas que foram 

produzidas ao longo de nossa história: 

Eu acredito que foi essa referência ou essa consciência adquirida 

na militância política partidária de esquerda que me deu 

maturidade pra me dedicar a trabalhos sociais. (Tancredo). 

 

Eu fui militante também do PT na época da instalação do partido 

aqui no Ceará... Tinha um irmão meu que, inclusive, já foi vice-

prefeito pelo PT. (Edgard) 

Curiosamente esta mesma relação com o partido político, entendido 

num primeiro momento como catalisador de insatisfação e como 

promovedor de transformação social, viria a sofrer uma profunda 

modificação na vida de todos estes dirigentes: 
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É uma coisa que eu desacreditei muito, principalmente não pelo 

partido, mas pelas pessoas. A gente tem exemplo concreto de 

pessoas que reorientam sua prática quando conseguem cargos. 

Então minha via de militância hoje é realmente pelas ONGs. [...] 

Essa questão da política partidária, qual é o direcionamento do 

partido político? É atingir o poder. Quando ele atinge o poder, ele 

vai fazer parte do executivo. A gente tem presenciado coisas bem 

complicadas neste sentido. (Edgard). 

 

Fui um dos fundadores do Partido Verde aqui em Fortaleza. Depois, 

eu tive a oportunidade de estar no PSB, ai, fiz uma trajetória até, 

desistir, até desacreditar da política partidária. (Tancredo). 

 

A questão que se coloca não é apenas que os partidos políticos no 

Brasil, diferentemente de se constituírem intelectuais orgânicos coletivos, 

como queria Gramsci, tornaram-se exclusivamente grupos cuja única 

ideologia é conquistar o poder central; mas que os partidos, em que pesem 

as suas críticas às mazelas sociais, reproduzem perfeitamente as mesmas 

relações autoritárias e antidialógicas às quais dizem se contrapor: 

Porque o [movimento] social é diferente. Assim, o político, em 

vários aspectos ele é desumano, há disputas por migalhas, são tão 

intensas e continuas que te desgastam. É um espaço muito 

disputado, as disputas se tornam famigeradas, eu acho que perde 

o sentido da própria grandeza humana ou do que se busca de 

humano nesse processo político. Eu cansei disso, cansei. Não me 

surpreende absolutamente todo esse desgaste que a política passa 

hoje no Brasil, porque eu já conhecia isso das entranhas das 

relações partidárias. São relações autoritárias, são relações 

centralizadoras, são relações perversas, são relações desumanas, 

sabe? E eu convivi com isso durante muito tempo, aprendi muitas 

coisas, mas aprendi a ter um olhar muito treinado, aprendi a fazer 

análise de conjuntura muito rapidamente; aprendi muitas coisas, 

mas eu não quero ser o que a maioria dos políticos são. (Tancredo) 

Diante desta descrença quanto à capacidade emancipadora dos 

partidos, é possível considerar sua semelhança com a própria postura de 

Adorno (1995), quando critica a práxis utilitária, segundo ele, marcada pelo 

ativismo e pela flagrante incapacidade de gerar reflexão. 
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Todavia, em que medida a realidade dos movimentos sociais e ONGs 

difere da que assola os partidos políticos? Será que estas iniciativas não 

padecem do mesmo problema? Discutirei a questão das relações de poder 

dentro das organizações posteriormente. Por enquanto, é relevante 

mencionar apenas que entendem este tipo de trabalho como algo mais 

flexível, vez que não existe a necessidade de se adequar aos ditames das 

agremiações partidárias ou à defesa intransigente dos interesses que estes 

partidos representam. 

Além do movimento político partidário, também a universidade 

aparece como espaço de sensibilização para a participação social. Em 

alguns casos, isso se dá dentro do movimento estudantil e, em outros, no 

envolvimento com projetos de extensão universitária: 

Fiz agronomia tradicional e com uma marca muito forte na minha 

personalidade, ainda em formação, mas tinha essa marca na minha 

personalidade: a aceitação de tudo que pai, mãe, professor, mais 

velho falava. Falou é lei. Eu não questionava nada, eu vim começar 

a despertar pra questionar algumas coisas, dentro da faculdade eu 

já começava, mas na família; no colégio eu não questionava, 

aceitava tudo; na faculdade, a partir do momento que eu ingressei 

no movimento estudantil, ai eu também comecei a ver que as 

coisas não eram bem assim, mas só que eu realmente vim mudar 

muito mais com uma leitura de Paulo Freire. (Pedro) 

 

A extensão foi determinante com certeza, principalmente por causa 

do convívio com essas pessoas que viviam nas comunidades. 

Inclusive a gente ia muito às comunidades também. (Edgard) 

Outra possibilidade de envolvimento com a temática social e com a 

necessidade de assumir uma postura mais ativa se deu também pela 

inserção de alguns dos sujeitos nos movimentos de igreja. Curiosamente, 

os dois dirigentes que assumiram esta vivência nos movimentos eclesiais de 

base são também os de mais idade. Falam, sobretudo, de uma época na 

história da igreja que é desconhecida até mesmo por alguns estudiosos, que 

nunca ouviram falar da Ação Católica, movimento que nasceu no final da 

década de sessenta, na esteira do Concílio Vaticano II, e que foi fortemente 

reprimido pela ditadura militar brasileira: 
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Quando eu entrei na faculdade, passei a ser assediado por colegas 

que eram do movimento estudantil, partidão, e tinha gente da JUC. 

Numa tentativa de me arregimentar, de me convencer a aderir a 

um tipo de militância, na realidade, influência mesmo de convite e 

tudo, foi mais do pessoal da JUC. Tinha um colega que era do 

partidão e conversava muito comigo, e me passava o jornal e o 

material, mas ele nunca chegou a ser assim explicito. Enquanto 

que o pessoal da JUC, somando com a minha origem estritamente 

católica, de uma formação muito bitolada, muito certinha, eu 

acabei me identificando mais com eles. Aí eu comecei a me engajar 

e a participar de alguma forma, logo eu fui eleito secretário do 

diretório acadêmico ainda no primeiro ano, e fui tocando, 

procurando ver, me informar melhor, procurando ter, de alguma 

forma, participação. (Pedro) 

O que ocorreu com a Ação Católica, também se deu com a Juventude 

Universitária Católica (JUC). Entre os dirigentes mais conhecidos deste 

movimento estavam os frades dominicanos Frei Beto e Frei Tito. Esta 

menção tem uma certa importância, porque como claramente demonstra 

Safira Ammann (1997), as iniciativas da igreja progressista, principalmente 

o Movimento Educacional de Base (MEB) e as Comunidades Eclesiais de 

Base (CEBs), foram os focos mais importantes de resistência ao regime 

militar brasileiro. Mesmo hoje em dia, não é raro encontrar, entre dirigentes 

de organizações civis e de movimentos sociais, antigos egressos do MEB, 

das CEBs ou de outros grupos eclesiais que atuaram naquele tempo. 

Por último, a história de vida dos dirigentes das organizações não 

governamentais de Fortaleza revela também um outro tipo de influência: 

resultante do encontro com indivíduos que lhes marcariam profundamente. 

São pessoas que lhes fizeram redirecionar suas vidas e modificar suas 

respectivas compreensões acerca da realidade social: 

Teve uma coincidência feliz que no município de Aratuba, em 1969 

por ai, começou a trabalhar o Padre Cavalcante Costa e, logo em 

seguida, junto com ele, Moacir Cordeiro Leite e eles deram ao 

trabalho da paróquia um enfoque inteiramente diferente, era tudo 

tentando aplicar o método de Paulo Freire, a valorização das 

pessoas mais pobres, saber popular. Uma outra figura 

importantíssima na minha vida é Maria Amélia Leite, da Missão 

Tremembé. Essas três figuras, nessa época, foram muito 

importantes e me ajudaram a enxergar o mundo com outros olhos. 
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Apesar de eu já ter começado a ler Paulo Freire, mas aquela 

prática era nova. (Pedro). 

Em todas estas experiências surge a imagem do bom encontro 

espinosano, que ocorre quando os sujeitos, ao invés de desenvolverem 

relações de destruição recíproca, constroem uma intersubjetividade de 

composição mútua, marcada pela alegria e, conseqüentemente, pela ação 

transformadora. 

Numa linguagem vygotskyana irrompe aí uma catarse, entendida 

como transformação radical do sujeito, que não se reduz apenas à 

metamorfose resultante da relação com o objeto artístico, elaborada a partir 

das contradições entre o conteúdo e a forma, mas também na estética das 

relações entre as pessoas, quando a vida se redimensiona e, por assim 

dizer, estabelece-se uma nova configuração, como resultado de uma ligação 

indecomponível entre o singular e o universal. 

No encontro afetivo de subjetividades, velhas construções ideológicas 

e morais podem implodir e permitir o nascimento de novos sentidos e, por 

assim dizer, de um agir reflexivo e compromissado. 

A participação também se constrói a partir destas vivências catárticas 

e, por vezes, inusitadas, em que finalmente se percebe que, como diria 

Espinosa, nada é mais necessário ao ser humano do que um outro ser e 

que, além disso, é perfeitamente possível a sintonia e a sincronia entre os 

projetos individuais e as necessidades coletivas. 

 

 

V.3 - A compaixão: participação afetiva e efetiva 

 

Retornamos aqui ao tema da compaixão, desenvolvida por Vygotsky, 

quando fala da co-emoção na sua Psicologia da Arte e por Espinosa, quando 

trata da piedade, na sua Ética. Conforme compreendo, não existe práxis 

social sem compaixão, entendida não como a expressão pretensiosa de 

alguém que pensa poder resolver os problemas de outrem, mas como a 

capacidade autopercebida de, dialogando com este outro, encontrar com ele 

alguma solução para uma problemática que se torna comum. 
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Eu lembro de uma época que teve uma seca muito severa. A gente 

passava de ônibus e as pessoas abanavam um pano e se jogava 

comida, dinheiro de dentro do ônibus para aquelas pessoas na 

estrada. Uma vez eu fiquei tão louca de ver aquilo que eu desci e 

passei mais de uma semana, duas, não lembro bem, mas sei que 

passei um tempo lá com eles no assentamento. Eu fiquei lá com o 

povo e tentei ajudar a organizar as coisas. Comi lagarto, comi 

cactus [mandacaru] assado, tostado. É horrível! Mas vi de perto, e 

não de ouvir dizer, o que muitas pessoas passavam. (Dora). 

Hannah Arendt (2001) entende que o terror que sobreveio à 

Revolução Francesa, bem como boa parte de sua ruína, se deu devido à 

sobreposição da liberdade pela necessidade. A defesa irrestrita dos sans 

culottes por Robespierre e seus aliados sujeitou o governo revolucionário à 

mais sagrada de todas as leis, a necessidade: “Foi a necessidade, as 

carências urgentes do povo, que soltaram o terror e conduziram a 

Revolução à sua ruína fatal” (2001, p. 73). No seu modo de ver, o problema 

de se confrontar uma necessidade extremamente violenta é que isso só se 

torna possível com uma ação igualmente violenta. Por este motivo, Arendt 

entende que a política não pode se render à compaixão. 

O que falta na sua reflexão é compreender, como fez Espinosa, que 

não existe divórcio entre necessidade e liberdade, pois não existe 

necessidade maior do que ser livre, pois isso significa a realização radical de 

nossa própria natureza. Do mesmo modo, não existe maior liberdade do 

que a concretização da necessidade ontológica de autoconservação e 

expansão. 

Portanto, a compaixão, enquanto co-emoção, não representa nenhum 

infortúnio e está na base de toda real solidariedade humana. Todavia, para 

não se manifestar como tristeza ou padecimento, tal qual ocorre com a 

comiseração, ela precisa vir acompanhada da indignação: 

Sabe de uma coisa que para mim foi muito dura? Foi ter conhecido 

o aterro [sanitário] do Jangurussu. A primeira coisa que eu tive de 

enfrentar foi perceber a tremenda ignorância em que eu vivia, pois 

não sabia que havia pessoas vivendo daquela forma. Ter ido ao 

Jangurussu foi, para mim, uma experiência muito pesada. Eu fui à 

casa de uma mulher e ela estava deitada. Ela não estava doente, 

mas estava há três dias sem comer nada. Ela tinha crianças muito 

pequenas e [outras pessoas] tinham pegado pra elas farinha com 
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açúcar. As crianças tinham um catarro que corria todo tempo e 

ficava em carne viva. (Dora) 

A indignação só se manifesta com a compreensão de que as 

desigualdades não constituem obra da natureza, mas são produzidas 

artificialmente, como resultado de um processo civilizatório perverso, que 

impõe abismos reais e metafóricos entre os indivíduos: 

É aquela coisa da prisão sem grades, porque, na verdade, existem 

muros concretos e a gente muitas vezes não quer ver isso. (Dora) 

Tal perversidade social não se traduz somente na concretização 

destas desigualdades, mas, principalmente, na postura de indiferença 

afetiva que marca a sociedade: 

Essa escola aqui já tem nove anos que eu a construí. O terreno não 

era esse era em outro lugar. Este terreno eu comprei em cash. Eu 

discuti a compra com o dinheiro em mãos. Não comprei à 

prestação, mas de uma só vez. O primeiro, que não deu certo, a 

pessoa chegou pra mim e disse assim: “O que é mesmo que a 

senhora vai fazer aqui?” Quando eu disse que seria um trabalho 

social. Ele falou: “De jeito nenhum. A senhora vai sujar minha 

área”. (Dora) 

A crítica adorniana à sociedade industrial encontra na indiferença um 

dos principais baluartes da barbárie moderna. No mundo administrado da 

sociedade de consumo, feito à imagem e semelhança da fábrica, não se 

pode perder tempo com o tempo do outro. O importante é cada um buscar, 

independentemente dos meios, os fins que persegue. Nesta busca frenética 

pela acumulação de mercadorias, realizada por subjetividades manipuladas, 

cujos apetites foram transmutados, de modo que o que era contingente 

tornou-se necessário e o que era necessário tornou-se descartável, quanto 

mais insensíveis forem os indivíduos, tanto mais eficazes eles serão. 

A eficácia é, neste caso, resultado da não-participação, pois as 

“pessoas de sucesso” não podem ser participativas, mesmo porque o 

sucesso não é absolutamente algo que possa ser entendido como reservado 

ao coletivo. 

Se não há lugar para a participação, então não há também para os 

afetos ativos, mas somente para aqueles que nos fazem padecer, como o 

medo e a esperança, tão violentamente trabalhados pelas grandes 
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instituições de nossa época, entre as quais, os meios de comunicação social 

e certas igrejas, cujo catecismo ensina todos os dias às pessoas a 

abandonarem as preocupações com a vida terrena em favor do paraíso 

celestial. 

Disso resulta uma “sociedade do espetacular”, ou, dito de outro 

modo, uma formação social cuja sensibilidade só aflora diante do que 

aparece como magnificamente bom ou ruim. Somente grandes catástrofes, 

como a queda de um avião, o assassinato de uma criança, o genocídio das 

minorias, a destruição dos monumentos e outras perversidades, 

apresentadas como grandes espetáculos da mídia, podem produzir alguma 

emoção no homem comum. A duração da comoção pública encontra sua 

efemeridade no tempo de exposição de cada caso. Depois disso, tudo se 

normaliza outra vez até o surgimento de outro novo grande fato. 

Neste sentido, a beleza maior da afetividade, enquanto positividade, 

é que ela é também ação e, por assim constituir-se, rompe com o reinado 

da indiferença na aldeia global. 

Neste capítulo, procurei discutir as vivências intersubjetivas que 

concorrem para a construção do sujeito participativo. Entretanto, ainda não 

foi suficientemente discutido o conceito de participação social, bem como 

em que medida esta pode ou não resultar na autonomia. É justamente esta 

discussão que será feita a seguir. 
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CAPÍTULO VI – PARTICIPAÇÃO E POTÊNCIA 
 

 

Uma vez considerada a importância da afetividade no processo 

participativo, discutirei, neste capítulo, o próprio conceito de participação 

social, mas não o farei abstratamente, isto é, tomando-a como categoria de 

análise dissociada da realidade. Procurarei, pois, desenvolver este conceito 

e suas implicações tendo como base o dialogo com os dirigentes de ONGs 

da cidade de Fortaleza. 

O ponto de partida para esta discussão é a própria concepção que os 

dirigentes têm de participação social, da validade desta prática e dos seus 

limites. Tal compreensão é relevante para que se possa refletir sobre o 

trabalho que procuram desenvolver nas suas respectivas organizações. 

Além disso, é valido também apreciar a questão das relações de 

poder que envolve a dinâmica das ONGs, como também os referenciais que 

norteiam suas práticas e seus projetos futuros. 

 

 

VI.1 – O conceito de participação: para além da mobilização 
social 

 

Uma forma de conceber a participação social é entendê-la como o 

exercício pleno do direito à informação por parte do cidadão: 

Eu prefiro conceituar a participação a partir dos seus elementos 

constitutivos. Então conceitos que estão relacionados à 

participação: autonomia, mobilização, transformação. E um 

elemento que eu considero chave nesse processo todo é a 

informação. E aí a informação sob os mais diversos ângulos: seja 

na recepção da informação, no acesso ou na sua produção e na 

sistematização das informações. Então, este eixo de participação 

social na nossa organização está muito relacionado ao tratamento 
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que se dá à informação, como elemento fundante do processo de 

participação social. Então tudo isso a gente trabalha nos nossos 

projetos; que a gente poderia colocar tudo num grande guarda-

chuva que seria o da democratização da informação. (Edgard) 

No caso do depoimento acima aparece claramente a identificação do 

conceito de participação com as idéias de autonomia, mobilização e 

transformação, mas o seu elemento-chave é entendido como sendo a 

democratização da informação. O que está, pois, em jogo aqui é o exercício 

do direito de se manter informado. A participação social é, inclusive, um dos 

eixos de atuação que constam no estatuto desta organização, cujas 

atividades são voltadas para o trabalho com a educação através da 

comunicação. Assim sendo, no seu modo de perceber, participar é, 

sobretudo, exercer o direito de informar-se. 

Ainda que o direito à informação seja vital em qualquer processo 

participativo, ele não traduz em si mesmo a essência da participação Na 

verdade, a informação, tal qual a consulta, constitui apenas um momento 

de uma participação ainda eminentemente formal. Também muitos 

governantes acreditam que promovem a participação social apenas por 

implementarem estratégias de informação das políticas publicas aos 

cidadãos. O mesmo ocorre com aqueles que acreditam desenvolver o 

planejamento ou o orçamento participativos apenas promovendo consultas 

populares, de modo a se organizarem listagens imensas de necessidades 

que mais servem a interesses de visibilidade política do que ao real 

acompanhamento das ações públicas pela sociedade organizada. 

Convém aqui recuperar o trabalho pioneiro de Sherry Arnstein (1969) 

que, há quase meio século, debruçando-se sobre o envolvimento da 

população nos processos de planejamento dos Estados Unidos, elaborou 

uma escala de participação que permanece bastante atual, mesmo nos dias 

de hoje. A escala de Arnstein é composta de oito níveis, sendo que os dois 

primeiros, manipulação e terapia, são considerados como não participativos. 

Neste caso, ele pretende realizar uma crítica aos processos pretensamente 

participativos que simplesmente redundam numa aglomeração de pessoas e 

cujos objetivos já estão previamente traçados (manipulação). O mesmo 

ocorre com aquelas iniciativas, ditas participativas, mas que estão 

totalmente centralizadas na importância de uma liderança, que funciona 
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como se fora um xamã ou terapeuta grupal, cuja ausência implicaria 

também no definhamento do trabalho em curso (terapia). No nível da 

participação simbólica, ele situa a informação e a consulta, que implicam 

sempre numa participação pela metade, dada sua unilateralidade. No 

primeiro caso, a população é o alvo de uma comunicação meramente 

informativa; no segundo, ela é a fonte. Em termos de participação efetiva, 

existem para este pesquisador, apenas quatro níveis: conciliação, parceria, 

delegação de poderes e controle pelos cidadãos. Observa-se, portanto, que, 

na Escala de Arnstein existe uma gradação entre os níveis de participação, 

de modo que o nível subseqüente representa sempre uma participação mais 

profunda. Em um dos extremos temos as iniciativas manipuladoras que 

requerem cidadãos passivos e complacentes; no outro, processos sociais 

em que os sujeitos planejam, decidem, implementam e avaliam as suas 

ações. 

Mais do que apresentar o caráter polissêmico da participação, a 

Escala de Arnstein serve para demonstrar que esta implica em uma atitude 

muito mais profunda do que meramente consultar ou informar. Tal 

concepção parece ser mais ou menos clara para algumas lideranças sociais: 

É essa coisa das pessoas realmente desse país ter vez, terem 

condições de falar, de opinar, de dizerem o que querem, e terem 

seus direitos garantidos. Isso aqui é uma conquista de todo dia, é 

muito duro ficar longe de seu ideal. (Célia) 

Além disso, o que também é esclarecedor no depoimento de Célia é 

que a participação não é algo dado ou consentido. Ela é algo a ser 

conquistado, como gosta de afirmar Pedro Demo (2001).  

Outro modo de conceber a participação social é compreendê-la como 

o ato de incluir-se numa determinada coletividade: 

É um desejo de estar incluído, de fazer parte e de tomar parte. 

(Pedro) 

Este concepção está fortemente influenciada pelo trabalho de Juan 

Bordenave (1994), um dos autores mais lidos no Brasil considerando-se a 

temática da participação social. Ele desenvolve uma relação de oposição 

entre participação e marginalização na sociedade brasileira e apresenta uma 

distinção entre: fazer parte, tomar parte e ter parte. Existe também uma 
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gradação entre estas expressões, de modo que fazer parte significa uma 

participação passiva, marcada apenas pela afiliação a um grupo ou 

coletividade. É o caso de uma grande quantidade de pessoas que fazem 

parte de associações comunitárias, conselhos e outros órgãos populares, 

mas que, na verdade, apenas constam no rol de freqüentadores destes 

grupos, cuja composição é, não raro, imposta por dirigentes políticos ou 

sociais. Já tomar parte constitui, na acepção de Bordenave, uma 

participação mais ativa, pois ocorre quando os indivíduos participam das 

tomadas de decisões dos grupos aos quais pertencem. Enfim, ter parte 

também poderia ser traduzido por sentir-se parte de uma organização ou 

movimento e, portanto, implica no compromisso com os ideais daquela 

coletividade. Aqui também está localizado o sentimento de pertença a um 

determinado grupo, que, de acordo com Bordenave, é uma das marcas 

importantes da práxis participativa. 

Compreendo que os trabalhos de Arnstein (1969) e de Bordenave 

(1994) contribuem para o entendimento de que a participação social é um 

processo complexo, que não se reduz à mera mobilização de pessoas para a 

realização de fins que, muitas vezes, lhes são estanhos. Não obstante, 

penso que do ponto de vista do que lhe é essencial, a participação ainda 

não foi devidamente apresentada. 

Visto de outro modo, a participação social também pode ser 

entendida como a implementação de ações comunitárias, marcadas pela 

solidariedade entre os sujeitos e voltadas para a melhoria da qualidade de 

vida em um determinado território. 

Neste caso, ela representa também uma resposta do indivíduo à 

sociedade, principalmente daqueles que puderam desfrutar de direitos 

sociais que aos outros foram negados.  

É o seguinte, primeiro eu acho que é uma visão de mundo, e eu 

acho que é uma forma de vida; é mais ou menos em cima do que 

eu te falei; eu tive muitas oportunidades, eu venho de uma família 

classe média, meu pai foi um taxista, a maioria da minha família, 

principalmente as mulheres, são professoras, educadoras [...] E ai, 

eu acho assim, é que tudo isso que eu recebi, que foi um esforço 

coletivo, familiar, e é também um esforço social, eu também 

estudei em escolas públicas, fiz universidade pública, ta certo? É 
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uma forma e até uma obrigação de a gente construir 

conjuntamente, construir socialmente as coisas. (Tancredo) 

Nesta visão, o sujeito participativo é fortemente identificado com o 

intelectual que adentra o território comunitário e, apropriando-se das 

formas culturais locais, procura contribuir para a organização e o 

desenvolvimento comunitários. Este é um discurso bastante forte nos 

escritos de psicologia comunitária no Brasil e na América Latina. Nesta 

perspectiva, Maritza Montero (2004) defende que o ato de participar é 

muito mais amplo do que o de simplesmente colaborar e implica: a) no 

envolvimento com ações e fenômenos sociais da comunidade; b) na 

estruturação de estratégias de conscientização que permitam aos sujeitos 

informarem-se sobre os acontecimentos comunitários; e, principalmente, c) 

que permita o compartilhar com os outros de circunstâncias vividas e 

emoções experimentadas.  

Para Montero, a participação social pode ser definida, portanto, como 

sendo: 

Un proceso organizado, colectivo, libre, incluyente, en el cual hay 

una variedad de actores, de actividades y de grados de 

compromiso, que está orientado por valores y objetivos 

compartidos, en cuya consecución se producen transformaciones 

comunitarias e individuales. (MONTERO, 2004, p. 229). 

O que fica claro nesta forma de compreender a participação é a sua 

forte ligação com o compromisso. Para Montero existe uma relação de 

reciprocidade entre participação e compromisso, de tal sorte que o 

fortalecimento e a ampliação de um corresponde ao mesmo no outro. Para 

ela, é somente através do compromisso que os atores sociais podem, 

através de sua profunda imersão comunitária, construir análises situacionais 

e conjunturais mais sérias e profundas. 

Montero também compreende que ação comunitária nada tem a ver 

com ajudar as pessoas, pois isso seria a concretização de um compromisso 

unilateral e, portanto, formal. Além disso, significaria olhar para os sujeitos 

comunitários como se fossem seres incapazes, passivos e carentes. 

Também Pedro Demo (2002) se aproxima deste pensamento quando afirma 

que a única maneira de se falar de ajuda num processo participativo 

consiste em ajudar as pessoas a não precisar de qualquer ajuda. Neste 
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ponto, ambos não se distanciam de uma visão vygotskyana que 

compreenda todo ato participativo como expressão co-emotiva entre 

sujeitos de igual dignidade, ainda que esta lhes esteja sendo 

permanentemente negada. 

Na identificação do agir participativo com o trabalho comunitário, fica 

claro que este, por outro lado, pode muitas vezes ser apropriado 

indevidamente ou servir como estratégia para amenizar conflitos e produzir 

pessoas dóceis e obedientes: 

Desagrada-me muito se eu faço um esforço pessoal muito grande e 

aí quem se beneficia disso é, por exemplo, um vereador. Você e 

sua equipe fazem o trabalho e aí no dia de entregar as cestas tem 

um vereador a tiracolo. Eu não consigo trabalhar desta forma. Não 

tenho problema em me relacionar com qualquer político, mas não 

para trabalhar dessa maneira. (Dora) 

 

Acho até que essa coisa da participação está muito mais em foco, 

porque a sociedade está tão caótica, o isolamento das pessoas, 

essa coisa da massificação televisiva, essa coisa da comunicação 

muito agressiva, e eu vejo tudo isso. Agora também acho que a 

participação ainda é muito domesticada pelas vias da igreja, essa 

forma, mais assim como assistência, como ajuda ao outro; acho 

que a participação poderia ser mais democrática, mais dialógica, 

mais politizada. Eu ainda vejo assim muita participação por essa 

veia religiosa, judaico-cristã que a gente tem que é muito forte, 

mas acho que é uma história, é uma vivência também, porque 

mesmo quando a gente participa desses grupos que são mais 

dóceis, mais carismáticos, vamos dizer assim, existem os conflitos, 

existem as contradições até da convivência humana. (Tancredo) 

Como recorda muito bem Sawaia (2002) também a participação se 

converteu em um conceito fashion no mundo atual. De tal maneira que as 

organizações mais autocráticas e os governos de práticas mais espúrias, 

não raramente, gostam de se apresentar como instâncias participativas. A 

participação já virou, inclusive, jargão nos discursos de profissionais da 

política, cuja biografia não apresenta nenhum compromisso com as causas 

sociais e comunitárias. Nunca foi tão presente na realidade brasileira a 

manipulação de indivíduos e coletividades sob o argumento de se promover 

a participação, pois até mesmo os organismos internacionais, como as 
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agências financeiras multilaterais, exigem, para a consumação de seus 

acordos comerciais com as nações, um certo grau de “participação” 

comunitária. Sobre isso é preciso reconhecer que estes “alinhamentos 

políticos e comerciais são, sobretudo, violentas imposições, e que o fraco 

pode encontrar à sombra do forte somente felicidade ilusória e proteção” 

(DEMO, 2001, p. 26). 

Também cabe aqui uma outra crítica que emerge quando se tenta 

reduzir a participação ao trabalho voluntário. Este posicionamento crítico 

está patente na compreensão de algumas lideranças sociais: 

Uma das grandes dificuldades que eu vejo na ONG é por conta 

dessa questão; porque o trabalho voluntário é assim, ele tem um 

limite, ele é muito interessante, a gente, tudo o que a gente 

constrói na organização é com o trabalho voluntário, mas eu tenho 

muita dificuldade de agregar as pessoas em torno de uma idéia 

comum, em torno de uma política pedagógica; a gente até faz isso, 

faz isso de uma forma idealizada, mas na prática é bem mais difícil, 

entendeu? Assim, porque quem faz trabalho voluntário faz naquele 

horário que pode e como pode, mas quando eu preciso agregar os 

vários profissionais que atuam dentro da instituição pra uma 

formação pedagógica ou pra discutir esse processo de formação 

pedagógica, ai já não tem tempo. (Tancredo) 

Ainda que o trabalho voluntário tenha sua importância, e isso é algo 

que se pode ver muito claramente em países como Israel e Canadá, em que 

este tipo de atividade é fortemente estimulada pelo governo e pela própria 

sociedade civil, a participação comunitária não pode se sustentar apenas 

alimentando-se do voluntariado. Além disso, existe sempre o perigo de os 

governantes procurarem se desencarregar das atribuições que lhes são 

inerentes, transferindo-as aos trabalhadores voluntários. 

Enfim, uma compreensão bem mais aprofundada é a que apresenta a 

participação como um processo de apoderamento20 [empowerment] dos 

sujeitos comunitários: 

                                                 
20 É muito freqüente encontrar a expressão “empoderamento”, em escritos redigidos na 
língua portuguesa, para designar empowerment, termo oriundo do idioma inglês. Entretanto, 
prefiro fazê-lo utilizando a palavra “apoderamento”, que além de já existir na nossa língua, 
tornando desnecessária a criação de um neologismo, também apresenta uma outra 
vantagem que é o fato de advir de um verbo reflexivo: apoderar-se. 
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Há uma coisa muito legal no nosso trabalho, a gente dá muita 

oportunidade pra que o jovem se organize e que o jovem assuma 

espaço dentro da própria ONG; isso é uma coisa boa, porque, 

primeiro a questão do status: os meninos têm uma auto-estima 

muito baixa, por quê? Porque a família não acredita, a sociedade 

não acredita, eles não têm espaço e ainda enfrentam uma 

sociedade que tem uma visão discriminatória dos jovens, 

adolescentes; isso associado à violência e à marginalidade. 

(Tancredo) 

O apoderamento, sendo um fenômeno multidimensional (Friedman, 

1992), não pode ser entendido apenas como a assunção a novos padrões 

sócio-econômicos por parte das camadas desfavorecidas, mas também 

como fortalecimento da potência dos indivíduos, de modo que estes possam 

perseverar nas suas existências e desenvolver toda a sua capacidade de se 

relacionar com o outro e com o mundo. 

Compreender, portanto, a participação como uma forma de 

poder/potência é o mesmo que entendê-la como algo inerente ao ser 

humano: 

A participação, então, acho que ela é fundamental, acho que faz 

parte até da essência do ser humano. (Tancredo) 

Tal compreensão só é possível se ampliarmos a discussão em torno 

da relação entre indivíduo, sociedade civil e Estado. Estamos acostumados a 

pensar estas construções humanas como estando em oposição entre si e 

como se o poder fosse uma prerrogativa de quem o exerce, de tal maneira 

que o Estado é sempre visto como entidade poderosa e os indivíduos e a 

sociedade como se fossem instâncias separadas deste e, portanto, 

desapoderadas. 

Convém recordar que estes conceitos são todos relativamente 

recentes na ciência política, tendo aparecidos na modernidade. A idéia de 

sociedade civil, por exemplo, só é discutida na sua relação com o Estado, na 

forma como conhecemos hoje, a partir de Hegel (1990). Este, todavia, 

confere maior importância ao Estado, entendido por ele como o reino da 

liberdade, do que à sociedade civil. Postura totalmente inversa à de Marx 

(1986), para quem o Estado, sendo uma instância oriunda da própria 

sociedade e que se coloca acima dela, constitui um ente que poderia 
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perfeitamente desaparecer, ou definhar, para utilizar a terminologia de 

Lênin (1987). Em Marx e Engels (1996), a sociedade civil é, através da luta 

de classes, o motor da história. 

Quem aperfeiçoa efetivamente a concepção marxista de Estado é 

Antônio Gramsci (1990), com sua teoria do Estado ampliado, que consiste 

em afirmar que a gestão da sociedade não se faz apenas pela sociedade 

política, composta pelos dirigentes e funcionários da máquina estatal, mas 

também através dos representantes dos interesses de grupos, classes 

sociais e categorias da sociedade civil. Com isso, Gramsci altera a noção de 

Estado que passa a ser entendido não como um ente substantivo, mas 

como uma função, qual seja de gerir interesses e direitos. Com sua 

concepção inovadora, Gramsci quer nos fazer entender que a sociedade civil 

é, também, Estado e que este não se reduz apenas aos governantes 

constituídos e aos seus subordinados (SALES, 2006). 

O que significa em termos práticos o entendimento gramsciano de 

Estado como sendo a junção da sociedade política com a civil? Significa que 

é oportuno para os grupos organizados da sociedade civil apropriar-se de 

seus destinos, pois eles são também gestores. Compreender a teoria do 

Estado ampliado implica em entender que os verdadeiros responsáveis pela 

gestão da sociedade é ela própria. Em Gramsci, não cabe aquela idéia 

anacrônica, mas enormemente difundida, que consiste em se pensar a 

sociedade civil apenas como instância de reivindicação, como se esta fosse 

mera coadjuvante das políticas governamentais. 

Pensando gramscianamente a sociedade civil, com seus movimentos, 

sindicatos e organizações, é, ao lado do aparelho estatal, protagonista na 

tarefa de governar. Quando os indivíduos se associam e se organizam em 

grupos e instituições sociais nada mais fazem do que exercer o seu direito 

legítimo de exercer a gestão democrática da sociedade. 

A supremacia política, portanto, não se desenvolve apenas pelo 

domínio de um aparato político, jurídico e militar, mas também na conquista 

da direção intelectual e moral. Aqui reside a diferença fundamental 

gramsciana entre dominação e hegemonia. As ONGs e os movimentos 

sociais, enquanto espaços constitutivos da sociedade civil, são 
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tremendamente importantes pela sua capacidade de produzir hegemonia e 

democracia. 

Por este motivo, não basta tomar o aparelho governamental, como 

pensaram muitos marxistas ao longo da história. Boa parte dos países da 

América Latina tem sido governada, nos últimos vinte anos, por antigas 

lideranças políticas de esquerda que insistem em implementar as mesmas 

políticas neoliberais que insistentemente criticaram. Como se não bastasse, 

padecem das mesmas acusações de corrupção e práticas fisiologistas que, 

tantas vezes, acusaram seus antecessores.  

Isso demonstra que, ainda que seja importante a ocupação do 

aparelho governamental por pessoas compromissadas com as questões 

sociais, mas relevante ainda é o fortalecimento de um outro poder, que não 

é mantido à base da jurisprudência ou da força, mas pela expressão do 

querer coletivo. 

Se, a partir de Foucault (2008), não é mais possível pensar o poder 

como uma coisa, isto é, como algo que é totalmente confiscado pelo estado, 

mas, sobretudo, como micropoder, cuja expressão biopolítica se dá nas 

mais diversas práticas e relações intersubjetivas, e, por outro lado, 

sabemos, desde Espinosa, que o poder não é exclusivamente negatividade, 

exceto na sua desmesura, pode-se compreender o poder hegemônico [que 

se distingue do poder dominador] como sendo “um processo de construção 

e afirmação de um modo de sentir, pensar, querer, agir em todas as 

dimensões da vida” (SALES, 2006, p. 97). 

Participar é, sem dúvida nenhuma, exercer o poder, ou, dito de modo 

mais exato, expressar livremente a potência de ação. Quando Sawaia 

(1997) fala da importância da participação nos movimentos sociais e nas 

organizações civis, enfatiza que estes podem se tornar: a) um lugar 

identitário-relacional, pois, em oposição aos territórios frios e impessoais 

que Marc Augé (1994) denominou de não-lugares, conferem segurança 

ontológica e calor aos seus participantes, possibilitando a articulação da 

vida íntima com a ação na esfera pública; b) tempo de viver, porque 

permitem às pessoas o direito de emocionar-se e não reduzir os indivíduos 

às modelações homogeneizadoras e aniquiladoras das subjetividades. 
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Entender a participação como potência implica também em perceber 

que ela não consiste em um processo exclusivamente racional, como se 

houvesse uma causalidade determinista entre conscientização e ação 

transformadora. Por isso, Sawaia fala com propriedade quando afirma que 

nos processos participativos não basta a tomada de consciência, mas 

também é relevante a tomada de inconsciência, vez que cabe á ação 

participativa recuperar também a afetividade como dimensão fundante da 

politicidade. 

O sentido maior da participação é conferir sentido a nossa própria 

existência como sujeitos que rejeitam o non sense de toda desmesura e 

afirmam o desejo irredutível de presentificar-se no mundo. 

 

 

VI.2 – A organização da participação, a participação da 
organização 

 

Outro aspecto que foi também desenvolvido por esta investigação 

com os dirigentes sociais da cidade de Fortaleza consistiu em discutir em 

que sentido suas organizações podem ser entendidas ou não como 

coletividades participativas. 

De um modo geral, tal questionamento encontrou certa dificuldade de 

ser solucionado, pois, para algumas lideranças, uma organização 

participativa é aquela que apresenta forte inserção no ambiente externo, 

principalmente quando se considera a articulação com outras organizações, 

redes e movimentos sociais. Para outros, dizer que uma organização é ou 

não participativa implica em analisá-la internamente, isto é, a partir das 

relações de poder que a constituem. 

Considerando que as duas maneiras de perceber o caráter 

participativo de uma organização não são contraditórias, mas que, ao 

contrário, permitem uma compreensão mais ampla do que ao se considerar 

separadamente apenas uma realidade ou a outra, foram discutidas, então, 

tanto as relações internas de poder quanto a articulação externa de suas 

respectivas ONGs. 
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No que concerne à inserção externa das organizações, todos 

admitiram que existe uma busca de articulação com outros movimentos e 

parceiros, mas que, freqüentemente, ocorre um certo isolamento, por conta 

do próprio ativismo que, em geral, impera no trabalho de cada organização. 

Outro problema relatado e que dificulta a articulação externa é que, em 

alguns casos, observa-se que isso pode redundar em ganhos políticos para 

terceiros. 

Entretanto, quando essa articulação externa se refere 

especificamente à relação com os próprias comunidades atendidas, a 

situação se modifica, pois cada dirigente afirma que suas organizações 

procuram, via de regra, trabalhar com metodologias que permitam uma 

relação dialógica: 

A gente se esforça pra isso. Nossos programas, a gente sujeita, 

eles nascem em cima das necessidades do pessoal nos locais, no 

interior e nós discutimos com eles os rumos que se devem tomar. 

(Célia) 

De fato, o uso de metodologias problematizadoras e dialógicas é 

muito importante nos trabalhos que envolvem participação comunitária. 

Sales (2006), considerando sua larga experiência como educador popular, 

afirma que por trás de muitos projetos realizados nas comunidades se 

ocultam iniciativas pseudoparticipativas, cuja marca principal é o 

falseamento do diálogo com os sujeitos comunitários. Assim sendo, 

constituem exemplos concretos de negação da participação: a) a atitude de 

muitos dirigentes, intelectuais ou lideranças que intentam obrigar as 

pessoas a falar, a fim de legitimar determinados encaminhamentos, que, 

não raramente, já estavam previamente traçados - neste caso, afirma com 

razão o autor, o silêncio deliberado é muito mais sinal de participação do 

que qualquer discurso; b) reuniões que, ao invés de constituírem-se como 

espaço de reflexão e ação obedecem a direcionamentos prévios, que fazem 

dos presentes meros espectadores; c) atividades de planejamento e 

diagnóstico que se reduzem à coleta de necessidades, como se estas não 

fossem direitos negados; d) uso rígido da votação como forma de tomar 

decisões coletivas, vez que, sob a aparência de um processo democrático, 

muitas vezes se sepulta o debate e a discussão calorosa; enfim, e) a 

desmoralização das decisões tomadas coletivamente, por motivos de 
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omissão ou porque ferem interesses outros, também funcionam como forma 

de desmoralizar quem decidiu e, portanto, enfraquecer a crença na potência 

comunitária. 

Estas considerações são interessantes, pois demonstram que nem 

tudo que, efetivamente, ocorre no espaço comunitário é feito como 

expressão da participação efetiva dos sujeitos. São muitas as iniciativas 

que, travestidas numa roupagem participativa, enfraquecem o potencial 

individual e grupal, ao invés de fortalecê-los. 

Por este motivo, num país que tem uma história de práticas 

autoritárias tão fortemente consolidada, entender a participação como 

potência de ação implica também na compreensão de que esta precisa ser, 

acima de tudo, uma prática pedagógica. Isto quer dizer que participação 

não significa apenas ter poder, mas aprender a ter poder. 

Dada a complexidade que envolve a participação efetiva, fica claro 

que nem sempre é fácil a relação da ONG com a comunidade onde atua. 

Aliás, muitos são os conflitos que emergem deste relacionamento, os 

principais estão ligados às dificuldades de se estabelecer uma relação 

dialógica entre as culturas organizacional e comunitária. São choques de 

visões de mundo e de valores, por vezes parecem ser incompatíveis: 

Quando comecei este trabalho, há alguns anos atrás, consegui o 

primeiro tratamento de canal para uma menina, que era linda, mas 

a mãe queria que ela arrancasse o dente lá no posto. Eu falei que 

não, que iria conseguir o tratamento e ainda dei o dinheiro do 

ônibus para ela ir ao dentista. Você me acredita que a mãe ficou 

com raiva de mim e disse que eu não mandava na boca da filha 

dela? Levou a menina e mandou arrancar o dente. O dente errado! 

Então não adianta dizer que já se superou as metas da OMS aqui 

no Ceará. Este dado isolado não diz nada. Só faz algum sentido 

quando lhe afirmo que quando comecei a pensar em saúde oral 

havia mãe que mandava arrancar os dentes da boca de uma 

menina porque achava que eu queria mandar na boca da filha dela. 

É um trabalho muito difícil. (Dora) 

Demo (2002) não se engana quando diz que processos 

emancipatórios são extremamente complexos, pois não se trata apenas de 

encontrar soluções, mas, principalmente, do modo como a estas são 

estabelecidas. Por parte dos intelectuais não é rara a crença, nem sempre 
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dita, de que são eles que sabem efetivamente o que é melhor para a grande 

massa da população pobre. Por outro lado, existe também no meio desta 

população a “pobreza política” que diz respeito à “condição do pobre que 

nem sequer sabe e é coibido de saber que é pobre” (2002, p. 171). Vale 

dizer que o que realmente caracteriza este tipo de pobreza não é 

propriamente a fome, mas o fato de estas pessoas não saberem que ela é 

inventada e imposta.  

Partindo da compreensão deste autor, não é difícil entender porque 

tão corriqueiramente as práticas sociais se convertem em políticas 

assistencialistas. O povo aprendeu historicamente a acreditar neste tipo de 

estratégia política, entendendo-a como intervenção válida. Ao fazê-lo, virou 

prisioneiro da dádiva e da benevolência daqueles que entendem como 

sendo poderosos. O único problema da dádiva, já o sabemos desde 

Bourdieu (1994), é que ela escraviza, porquanto se constitua como uma 

troca simbólica, que, como tal, requer, de quem recebe, a devida 

contrapartida. 

 

 

VI.3 – A rigidez do poder, a flexibilidade da potência 

 

Do ponto de vista das relações de poder internas nas ONGs, 

observou-se que todas as entidades procuram diversificar os mecanismos 

de comunicação entre os participantes, utilizando, além de reuniões 

sistemáticas de planejamento e avaliação, também os espaços virtuais, tais 

como: internet, intranet, telefone e correio eletrônico. 

Considerando-se suas respectivas estruturas formais, todas têm 

estatutos que prevêem o controle coletivo das organizações através de 

assembléias dos seus associados, organização de conselhos, entre outras 

possibilidades. Também é um consenso que se procura aplicar internamente 

a mesma metodologia de escuta utilizada com as comunidades atendidas: 

Então, se eu trabalho esta metodologia como base dos meus 

projetos aqui na organização, eu posso dizer que a ONG, como um 
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todo, é participativa e tem uma atuação forte na participação 

social. (Edgard) 

Todavia, nem sempre esta horizontalidade, tão fortemente 

assegurada nos mecanismos formais e nas propostas pedagógicas das 

organizações, efetivamente se manifesta na prática cotidiana:  

Eu acho que a gente consegue ser participativo em muita coisa e 

não consegue ser em outras. Internamente, nós temos o principio, 

tem uma democracia interna, não por uma diretoria escolhida, 

eleita, pra representar uma assembléia de sócios e representar 

também, de uma certa forma, o corpo de funcionários não-sócios, 

mas, a gente faz tudo para que haja instância de participação; há 

momentos em que essa participação se efetiva com mais 

autenticidade e há momentos em que ela é mais precária; a gente 

atropela, a gente pode atropelar os processos. (Pedro) 

Não se pode deixar de considerar que existem diferenças forte entre 

as organizações visitadas, quando se discute a participação interna. Em 

alguns casos, fica muito claro que há mais possibilidades efetivas de 

reflexão crítica do que em outros, onde a estrutura é muito mais rígida, 

hierarquizada e, sob certos aspectos, muito semelhantes a uma empresa 

privada como, por exemplo, uma escola particular. 

Neste caso, determinadas regras são colocadas muito claramente e 

não há muito espaço para quem as desobedeça. A demissão pode ser 

perfeitamente usada como medida punitiva àqueles que insistirem em 

questionar determinados valores, normas estabelecidas, ou assumir 

posturas inaceitáveis por parte do coletivo. 

Também não se pode negar que há pouca rotatividade na direção 

destas organizações. Em alguns casos, as pessoas que exercem as funções 

de dirigentes o fazem há vários anos, de modo a se criar uma certa 

distância entre as gerações e, por vezes, até mesmo uma dependência da 

organização com relação aos seus dirigentes. Esta centralização 

administrativa ocorre não apenas porque estas lideranças se tornaram 

historicamente referenciais dentro da organização, mas também porque, 

normalmente, são os principais mobilizadores de recursos financeiros e, via 

de regra, tornam-se os mediadores entre a ONG e as redes externas.  
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Todavia o que mais chama a atenção é que os espaços sistemáticos 

de discussão e reflexão existentes raramente envolvem os profissionais de 

serviços gerais, envolvendo quase sempre apenas as coordenações e 

equipes técnicas da organização. Aqui cabe uma reflexão interessante, pois, 

freqüentemente, as organizações civis reproduzem a mesma divisão 

perversa entre trabalho intelectual e manual que reina no cotidiano. Esta 

postura também cria um abismo entre o saber organizacional ou científico e 

o saber popular periférico, de modo que os que sabem são sempre os 

técnicos, que são efetivamente vistos como membros que decidem o 

destino da entidade. Os profissionais de limpeza, vigilância, cozinha não 

deixam de ser entendidos como pessoas valorosas, mas não são 

devidamente percebidas como potenciais educadores e, como tal, 

igualmente responsáveis pelas decisões que afetem a coletividade. 

Será que é possível pensar efetivamente uma proposta de gestão 

organizacional que permita a inclusão respeitosa dos trabalhadores de 

serviços gerais? Gastão Campos (2000) acredita que sim, quando propõe a 

Roda como método de co-gestão de coletivos. 

Para Campos, a Roda deve ser: a) administrativa, pois constitui um 

espaço democrático para a discussão das rotinas do grupo, bem como para 

a definição e re-definição coletivas das ações; b) pedagógica, uma vez que 

objetiva o estudo e a aprendizagem significativa; c) terapêutica, já que 

permite tanto desenvolvimento das relações interpessoais da equipe como 

também o crescimento individual de cada um dos participantes; e, enfim, d) 

política, visto que a argumentação, tal qual ocorria na democracia 

ateniense, substitui as hierarquias e os papéis sociais, garantindo uma 

comunidade reflexiva e solidária. 

Assim sendo, a Roda, ou Ciranda, é muito mais do que uma mera 

reunião de pessoas. Constitui, antes disso, um bom encontro de sujeitos, no 

sentido espinosano do termo. Como já discutimos neste trabalho, o bom 

encontro espinosano ocorre quando a afetividade gerada pelos sujeitos 

resulta na alegria, entendida aqui como sentimento duradouro, capaz de 

fortalecer a potência de ser em cada indivíduo.  

Quando as pessoas sentam-se em círculo e, olhando-se diretamente 

umas às outras, discutem seus problemas e confrontam suas diferentes 
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visões de si e do mundo, estão fazendo muito mais do que simplesmente 

debatendo. Constroem vínculos e desenvolvem uma solidariedade que 

também existirá no ato de fazer. Como pano de fundo, temos uma 

educação voltada não apenas para a aprendizagem, mas capaz de 

transcender a indiferença que marca a sociedade hodierna. A educação que 

não rompe com a indiferença, como bem assinala Theodor Adorno (1996), é 

prisioneira da barbárie e da falta de amor. 

Quando estamos na Roda, discutindo ou dançando, temos a 

possibilidade de enfrentar a comodidade, pois sempre estivemos 

acostumados com a letargia e com a passividade. Vale recordar La Boétie 

(1994), quando afirma que não existe conforto maior para a servidão do 

que o costume. Isto quer dizer que nos acostumamos com a opressão do 

mesmo modo que nos habituamos com a passividade da vida sedentária e 

individualista, longe da preocupação com o outro e com o mundo.  

Compreendo a Roda como uma mandala humana, arquetípica e 

repleta de símbolos. Para tanto ela precisa ser a ligação de três momentos 

nem sempre diacrônicos, que são o sentir, o conhecer e o fazer. Estas três 

vivências estão na base da identidade pessoal e comunitária (Lane, 1995). 

É, portanto, importante que a Roda tenha um momento de clínica das 

paixões, para usar o termo espinosano, cujo objetivo é fomentar alegria no 

simples ato de estar no grupo. Os vínculos grupais conquistados ajudam a 

fazer do coletivo um espaço nutritivo e, por assim dizer, fortalecem a 

autopoiésis da equipe. O segundo momento é igualmente importante, pois é 

vital fazer da Roda um espaço de educação permanente. Ainda que o 

estudo individual seja imprescindível na nossa formação, é igualmente 

relevante fomentar permanentemente a reflexão coletiva sobre a realidade 

que nos cerca. A Roda de estudo ajuda, por um lado, a alinhar conceitos e, 

por outro, a construir um forte compromisso entre os participantes do 

grupo. O último momento deve estar ligado aos outros dois que o 

antecedem, não numa perspectiva cronológica, mas epistemológica. O fazer 

para ser concreto necessita estar calcado na reflexão possibilitada pelo 

estudo, entendido aqui como atividade permanente de reflexão em que as 

vivências afetivas se entrelaçam com as descobertas dos sujeitos 

(BRANDÃO, 2006). 
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Em Sobral, município da região norte do Ceará, há quase uma década 

a Roda vem sendo implementada como método de co-gestão e de educação 

permanente dos profissionais em todos os espaços da saúde pública. Não 

importa se estes trabalhadores e gestores têm formação técnica, superior 

ou elementar. Já faz parte do cotidiano dos centros de saúde da família os 

encontros da Roda, cuja freqüência é, normalmente, semanal e envolve a 

presença de todos os profissionais que trabalham naquela organização 

(BRANDÃO, 2004). 

 

VI.4 – A organização como espaço afetivo 

É interessante quando se discute com as lideranças sociais a relação 

entre afetividade e poder dentro das organizações. Em primeiro lugar, todos 

têm certa dificuldade de falar sobre afetividade, como se este fosse um 

tema inusitado ao se tratar da participação. Por outro lado, compreendem 

que os afetos constituem fenômenos que naturalmente ocorrem no trabalho 

grupal e comunitário. 

Eu acho que tudo que a gente faz na vida tem que ser com 

afetividade no meio senão, não funciona. E isso aqui de fato eu 

posso dizer que é a minha vida. Pode não ser de algum outro, mas 

a minha é porque a gente construiu, viu nascer à idéia, viu crescer. 

Então a gente tem amor mesmo por aquilo que faz. Cria relação 

com as pessoas que a gente tem contato, esses grupos do interior, 

por exemplo, de professores nós temos um laço mais próximo com 

eles, anualmente a gente se encontra, e isso vai criando um grupo, 

eu acho que a afetividade é uma coisa que move e eu não me 

imagino fazendo um trabalho que eu não pudesse ter isso, viver 

sem isso. (Célia) 

Fica claro que a afetividade não se reduz, para eles, apenas à 

expressão de gestos e sentimentos e que implica também numa atitude de 

compromisso com o outro. De todo modo, existe sempre uma pedra no 

meio do caminho: a rotina, o ativismo: 

Eu não sei, mas, para mim, a afetividade é alicerce. Mas a 

afetividade que eu te falo... Eu não sou muito assim de ficar 

agarrada com as crianças. Já fui no início da Escola que a turma 

era muito pequena, quando tínhamos apenas cinqüenta, e eu tinha 

muito tempo livre, a gente às vezes terminava a aula e ficava 
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horas com a turma sentada no colo. Havia um tempo para um tipo 

de relação com elas muito próxima e muito afetiva. Hoje, 

sinceramente, eu estou mais ocupada do que eu gostaria. Gasto 

muito tempo, por exemplo, tentando conseguir recursos para 

manter esta Escola funcionando. Gasto muito tempo também 

fazendo relatórios e avaliando as práticas e os resultados destas 

práticas. Gasto muito com um monte de coisas. Então hoje, eu 

procuro passar para elas que a maior expressão de amor que eu 

poderia dar para elas consiste em afirmar que a minha maior 

energia, a maior parte do meu tempo, eu gasto tentando fazer com 

que este espaço seja cada vez mais qualificado, mais digno e para 

que ofereça cada vez mais e melhores oportunidades para que elas 

se construam. Sinceramente eu acho que é uma grande declaração 

de amor pra elas. Eu não tenho mais muito tempo de aconchego, 

não é? (Dora) 

 

Vinculando isso [afetividade] á atuação da nossa ONG - pra tentar 

fugir desta questão, não é? Que todo mundo tenta! [risos] - a 

gente procura na gestão, enquanto uma gestão diferenciada, 

desenvolver sentimentos ou princípios que não estariam dentro de 

uma empresa comum. Essa questão do participativo, do colegiado, 

do coletivo demonstra isso, essa nossa busca tenta desenvolver 

isso, sentimentos outros que não sejam só do profissionalismo. Por 

outro lado – e é uma coisa engraçada – porque se você me 

perguntar se eu tenho algum amigo hoje aqui, eu diria que amigo 

mesmo de confidência eu não tenho. Se você perguntasse à 

maioria dos membros da organização, talvez a resposta fosse a 

mesma. E isso é uma boa coisa pra se discutir, porque a gente tem 

toda essa orientação de desenvolver, de certa maneira, uma 

solidariedade uma reciprocidade mais forte ou uma afetividade 

mais forte, a gente não consegue. Eu acho que uma das coisas que 

a gente peca com relação a isso é o ativismo. (Edgard) 

A afetividade como marca das relações interpessoais parece ocorrer 

com mais naturalidade no diálogo entre o pessoal da ONG e os sujeitos 

atendidos do que propriamente no ambiente interno da organização, onde 

as relações de trabalho e a rotina parecem, muitas vezes, cristalizar um 

relacionamento mais marcado pela formalidade que impregna as relações 

produtivas na nossa sociedade.  
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Isto quer dizer que, embora se reconheça a relevância das emoções 

no trabalho comunitário e no próprio desenvolvimento interno da 

organização, não existe uma preocupação concreta voltada para o 

fortalecimento das relações afetivas nas ONGs. Os momentos em que se 

enfoca o afeto ocorrem pontualmente, como em alguns instantes de lazer 

coletivo, nas festas de aniversário dos participantes ou naquelas datas 

comemorativas que apresentam um significado especial em nossa cultura 

(Páscoa, Natal, Ano Novo, etc). 

De todo modo, é suficientemente claro, pelo menos para alguns 

destes dirigentes, que a afetividade é fundamental para o exercício da 

participação, pois esta não ocorre apenas como resultado de uma 

conscientização política: 

Os melhores momentos deste trabalho, ou as pessoas mais 

marcantes da organização são aquelas que têm mais afetividade. 

Há pessoas que tem até muita boa vontade, mas elas não 

conseguem ter carisma; às vezes, nesse trabalho comunitário, as 

coisas são muito subjetivas e muito mais carismáticas; se você 

tiver carisma, você envolve, você mobiliza, você ganha as pessoas. 

[...] A participação muitas vezes, ela é conquistada mais pelo 

carisma do que pela necessidade de qualquer outra coisa; sabe, se 

você conseguir ganhá-los, você tem uma idéia, se você tiver 

carisma, afetividade pra lidar, e é muito complicado, não é fácil. 

(Tancredo) 

 

Quando questionados sobre os afetos mais marcantes na relação com 

suas organizações emergem sentimentos positivos e negativos. Entre os 

quais se manifesta, pelo menos em alguns, uma certa ansiedade por não 

conseguir separar os espaços pessoal e profissional de suas vidas, 

conseqüentemente, cobram-se porque gostariam de dar mais atenção às 

suas famílias e se queixam da falta de tempo livre para se dedicar a outros 

projetos: 

Você não tem a menor idéia do que é o meu trabalho. É muito 

trabalho. Há muitos anos. Por exemplo, minha filha está, agora, 

em casa com suspeita de dengue e eu estou aqui [na ONG]. Não 

agüento mais essa história. Quando eu não tinha filhos, até algum 

tempo atrás, eu poderia emendar o tempo todo, mas depois de ter 



 186

filhos, muda tudo. Eles cobram muito. Eu vou te dizer uma coisa: 

no final das contas, dá até pra se perguntar se valeu a pena. 

Confesso que eu morro de medo da resposta. (Dora) 

Por outro lado, também é evidente que os trabalhos por eles 

desenvolvidos nas organizações sociais lhes afetaram muito positivamente, 

em termos de crescimento pessoal e profissional. Muitos puderam participar 

de variadas possibilidades de formação. Há casos, por exemplo, de 

dirigentes que fizeram mestrado e, até mesmo, doutorado enfocando o agir 

de sua organização. Sem falar na imensa rede de contatos e articulações 

com pessoas e instituições que puderam construir durante todo este tempo 

de imersão social. 

 

Por último, cabe analisar quais os referenciais político-filosóficos 

alimentam os seus trabalhos e os seus respectivos posicionamentos diante 

da realidade. Apesar da forte presença do pensamento socialista nas 

origens dos seus trabalhos e, em alguns casos, também da Igreja, todos 

buscam referenciais menos rígidos, sem a necessidade de se prender a uma 

escola filosófica ou a um credo religioso: 

É uma fé sem endereço, uma fé ecumênica [...] mas eu tenho 

muita fé na vida, nas pessoas, eu acredito demais nesse trabalho, 

nessas relações humanas, de certa forma eu me afirmo, eu 

reclamo, eu falo. (Tancredo) 

Tais referenciais, mais próximos de uma visão biocêntrica, implicam 

numa preocupação até mesmo mais planetária do que local e mais 

ecológica do que simplesmente social: 

A questão da justiça e da honestidade, que eu trago dos meus 

pais. Com relação a aspectos mais conceituais e vinculados à 

questão da formação profissional, essa questão da compreensão da 

comunicação como diálogo. Um conceito básico dentro da minha 

atuação é a questão do diálogo. [...] Eu vivenciei [Leonardo] Boff 

quando migra da Teologia da Libertação para a questão ambiental. 

Vivenciei todo o processo de elaboração da Carta da Terra, que o 

preâmbulo é todo escrito pelo Boff. Acho que essa questão 

ambiental que é fundamental. Ela dá essa dimensão sistêmica, 

planetária de tudo isso que a gente desenvolve. Então essa 

compreensão do todo, do homem incorporado à natureza, da 



 187

natureza como uma coisa sistêmica vai refletir em tudo. É muito 

difícil, para quem tem uma luta dentro do movimento 

ambientalista, ter uma compreensão literal. Tem que ser sistêmico. 

Você consegue imaginar mil aspectos relacionados a aquilo ali. 

Então essa questão do conceito de Gaia foi e é fundamental para 

mim. (Edgard) 

No entanto, permanecem certos valores humanistas como a justiça, a 

solidariedade, sem as quais nenhuma atitude ecológica é possível. 

Acho que são os mais simples e mais básicos. Eu adoro a realidade. 

Eu vou às ultimas conseqüências para ser justa, não estou dizendo 

que sou sempre justa, mas procuro isso com teimosia e com certa 

sistemática. [...] Acho que nada demais, o que todos também 

buscam. Apenas acho que é importante que a vida da gente sirva 

um pouco mais que [apenas] pra mim e pra quem eu tenha 

responsabilidade direta - como se eu cuidando de mim e de meus 

dois meninos ache que tenha realizado minha função na terra. 

Acho que não é assim. Temos que olhar para estas crianças como 

se fossem também nossos filhos. (Dora) 

É importante mencionar que, durante muitos diálogos estabelecidos 

com os dirigentes, sempre é citado o pensamento e o método dialógicos de 

Paulo Freire, educador brasileiro, que continua a ser um forte interlocutor 

dos intelectuais que atuam na área social: 

Eu acho que uma coisa muito forte que ficou, foi à questão do 

Paulo Freire com toda aquela sua metodologia, eu acho que aquilo 

me inspira muito a gente ainda hoje. (Célia) 

Em um de seus trabalhos mais importantes, Paulo Freire (1987) 

discute os elementos que constituem o método por ele elaborado. Sua 

ênfase principal recai sobre a importância do diálogo, entendido não apenas 

como mera conversação, mas, sobretudo, como ação intersubjetiva. Para 

ele, não existe diálogo sem amorosidade. Além disso, no seu modo de 

compreender, nenhuma experiência dialógica se realiza se não existe 

confiança no potencial humano. Na visão freireana, a antinomia da postura 

dialógica se realiza na auto-suficiência, resultante da ignominiosa separação 

entre os que sabem e os que nada sabem. 

Também é possível apropriar-se do que entendem como sendo seus 

referenciais quando falam de seus sonhos e projetos pessoais: 
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Rapaz, é o sonho da redução dessas desigualdades sociais e 

econômicas. (Pedro) 

Se o socialismo não sobreviveu como ideologia, permaneceu 

inalterado como objetivo: a idéia de uma sociedade sem desigualdades 

sócio-econômicas, resultante da transformação das condições de vida da 

população. 

Diante da morte das utopias, com suas irremediáveis feições 

homogeneizadoras e universalizantes, permanece a possibilidade da 

construção da heterotopia, termo que Aldaíza Sposati (2002) toma 

emprestado de Boaventura Souza Santos, a fim de se referir ao futuro 

buscado como lugar do múltiplo e da pluralidade. Tal possibilidade repousa 

na arqueologia do presente, através do destravamento de seus silêncios e 

da modificação de suas práticas, pois, como afirma Sposati: “a presença da 

exclusão em nossa sociedade é uma forma de praticar o homicídio de 

potências”. (2002, p. 36). 

Do mesmo modo, é patente o desejo de que o trabalho por eles 

iniciado encontre a continuidade pelas mãos das gerações futuras: 

Eu penso muito e ficaria muito feliz se este trabalho fosse tocado 

no futuro por educandos da própria organização. Se eu morrer e 

não ver isso acontecer, acho que toda essa aventura terá sido 

incompleta. Acho que a pior coisa que poderia acontecer seria 

daqui a alguns anos eu chegar pra visitar a ONG e ter aqui 

doutores – com todo respeito – de qualquer área, mas acho que a 

organização perderia muito de sua essência. Ela foi criada e tocada 

por pessoas muito simples, sem grandes formações, mas com um 

compromisso muito grande com o povo. [...] Eu tinha muita 

vontade que no futuro, quando minhas filhas soubessem de mim, 

elas pudessem ver a minha história e no que eu acreditei. Que elas 

pudessem ter orgulho disso. (Dora) 

De fato a sobrevivência das organizações sociais democráticas e 

participativas é fundamental para a construção de qualquer projeto rumo à 

emancipação e à heterotopia. Demo (2002) entende que o melhor exemplo 

histórico de participação foi a Comuna de Paris. Para ele os comunardos 

souberam como ninguém traduzir as nossas expectativas em torno de uma 

construção coletiva democrática e cidadã. O interessante dessa experiência 

é que demonstrou a força possível dos pequenos grupos organizados, 
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estabelecidos á base da relação afetiva face-a-face e cuja estruturação 

interna desafiava a órbita de todas as hierarquias: a gravitação em torno de 

um centro, que predomina sobre as bases. 

Quem pode dizer se nestas iniciativas da subjetividade, plenas de 

contradições e de potencialidades, não seja possível nascer o que o filósofo 

italiano Antônio Negri (2001) resolveu chamar de “novos bárbaros”, para se 

referir aos sujeitos sociais que sejam capazes de fomentar uma atitude 

libertadora frente à ordem imperial global? Por que as organizações não 

governamentais não poderiam pertencer a este movimento poderoso, 

saudavelmente desobediente e capaz de produzir corpos dotados da mais 

alta consciência, aquela que se inspira no amor? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Compreendo a participação como a mais legítima forma de expressão 

da potência humana. Enquanto tal, ela diz respeito à capacidade de afetar o 

outro e de ser afetado por ele, em direção à autêntica realização do desejo 

de ser: de conservar-se na existência e de expandir-se nela. Participar é, 

portanto, agir no sentido da plena apropriação do mundo pelos sujeitos. 

Sendo tão genuinamente fruto da condição humana, ela é passível 

de, enquanto potência, ser bloqueada por forças exteriores mais fortes. Daí 

a necessidade de realizar-se enquanto encontro com outros sujeitos, pois é 

pela união de conatus, entendidos aqui como desejo ou essência do 

humano, que a nossa capacidade de ser e de agir se fortalece. 

Nada compõe mais fortemente um ser humano do que outro ser 

(ESPINOSA, 2003). É neste bom encontro espinosano que se fundamenta a 

construção da felicidade pública (ARENDT, 2001), cuja ocorrência só pode 

se dar na polis, entendida como espaço de con-vivência de sujeitos 

(DALLARI, 2002). 

Dizer que a participação é potência significa, por um lado, assumi-la 

como um direito, não no sentido de que ela é exclusivamente assegurada 

pela jurisprudência ou pelo desenvolvimento de uma normatividade 

universal, mas porquanto constitua a expressão ético-política do direito 

natural de perseverar na existência, de não ser tutelado e de agir conforme 

a própria natureza. Por outro lado, implica também em dizer que participar 

é o mesmo que poder (SALES, 2006). Não falo aqui de potestas, ou do 

exercício desmesurado da autoridade de um sujeito que se desfez como 

tirano ou príncipe, mas em potentia, o poder de ser, que jamais poderia ser 

negado, uma vez que ninguém pode ser, autenticamente, proibindo que os 

outros sejam. (FREIRE, 1987). 
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Em uma sociedade imperial (HARDT & NEGRI, 2003), uniformizadora 

e globalitária (SANTOS, 1993, 1997), em que as pessoas são coisificadas e 

a dominação é legitimada não tanto pelo uso da força, mas pela produção 

de simbólica de sentimentos que se transformam em mercadorias, o mundo 

vivido é colonizado pela absolutização da técnica e pela massificação das 

relações interpessoais. 

Nesta sociedade administrada não existe lugar para a livre expressão 

dos afetos, exceto como manifestação de relacionamentos formais e 

comerciais, cuja cordialidade serve, não para expressar qualquer 

generosidade entre os indivíduos, mas para sedimentar as mesmas 

desigualdades que socialmente são fabricadas. 

A política de afetividade (SAWAIA, 2003c), ao invés de libertar, 

escraviza. Impermeabiliza as subjetividades, quando deveria promover a 

alteridade. Procura domar o que é irredutível e favorece a obediência e a 

submissão, em nome de uma pretensa docilidade. 

É por este motivo que, num mundo governado pelas paixões tristes, 

participar implica em aprender a poder. Daí a importância conferida por 

Adorno (2003) à educação, que deve concretizar-se não como mero 

domínio de conteúdos, mas como práxis válida, face ao seu poder de 

confrontar e de resistir à unidimensionalização do mundo administrado. 

Toda práxis efetiva, incluindo o trabalho educativo, deve confrontar o 

sofrimento ético-político (SAWAIA, 2002a), que é gerado em conseqüência 

da desmesura do poder e de estruturações sociais perversas. Isso só é 

possível quando se confronta o sentimento onipresente de indiferença e se 

procura construir uma afetividade ético-política marcada pela compaixão e 

entendida como vivência co-emotiva de sujeitos igualmente dignos, 

porquanto sejam dotados da capacidade de conferir sentido ao mundo 

(VYGOTSKY, 1934; 2001). 

O compromisso com o outro emerge como condição para qualquer 

práxis participativa e afetiva, pois somente pela mediação coletiva, a 

individualidade emerge. Toda capacidade de significar e de dar sentido não 

pode existir como expressão solipsista de um indivíduo: pensamento, 

linguagem, sentimento e ação se constroem em bons encontros com outros 
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sujeitos numa zona de desenvolvimento potencial de subjetividades que é, 

também, o lócus de encontro entre sociedade e história. 

Na ação afetiva (social) e efetiva (compromissada) os indivíduos 

aprendem a desfazer a fragmentação que impera nas relações mercantis: o 

calor da organização comunitária e do movimento social servem para 

desbloquear potencialidades e para fazer emergir a inteireza dos sujeitos, 

enquanto corporeidade e consciência. Esta, não sendo uma entidade 

abstrata e mensurável, mas um microcosmo (VYGOTSKY, 1934; 2001) em 

que pensamento e afeto co-existem sem a tutela de um ao outro, emerge 

também como possibilidade de reflexão e auto-reflexão, sem as quais, 

nenhuma desbarbarização pode de fato ocorrer. 

A liberdade pensada, não como livre-arbítrio ou como negação das 

paixões, mas como plena realização de nossa natureza e, portanto, do 

potencial imanente em cada ser, só pode ser conquistada em um agir que 

não dicotomiza instrumentos e resultados, meios e fins, mas na capacidade 

de mudar totalidades, somente possível na cumplicidade com o outro. 

Esta cumplicidade é que precisa ser cultivada nos movimentos sociais 

e nas ONGs para que se constituam como espaços de produção de 

subjetividades. É quanto articulam uma prática transformadora, tendo como 

subtexto uma solidariedade afetiva e efetiva, que exercem o seu direito 

inequívoco de governar. Deixam de ser vistos como meros coadjuvantes na 

gestão da sociedade, para se transformarem em co-gestores, lado a lado do 

aparato estatal. Juntos realizam a noção ampliada e gramsciana de Estado, 

entendido não como coisa, mas como função, ou capacidade de gerir 

interesses e serviços.  

Na formação participativa destes agentes da sociedade civil, ocupa 

lugar primordial a família, pela sua capacidade de fazer aflorar a 

sociabilidade e o entendimento de que a descoberta do outro promove 

também a nossa própria descoberta. 

Também fortes vivências de transformação subjetiva, como a 

universidade, o contato com a militância e com o trabalho de base ou o 

encontro com sujeitos históricos, que souberam não se deixar 
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despersonalizar pela ordem social vigente, podem contribuir enormemente 

para a formação de dirigentes atuantes e participativos. 

O fundamental é que estas vivências catárticas promovam nos 

sujeitos uma nova sociabilidade, concretizada não apenas na capacidade de 

constatar as desigualdades sócio-econômicas, mas, sobretudo, numa 

postura afetivo-ativa que lhes permitam agir para além da indignação. A 

formação de referenciais teóricos que não sejam demasiado rígidos para 

constituírem uma ideologia massificadora, mas que sejam suficientemente 

fortes para promover a heterotopia parecem ser também muito relevantes 

na formação de sujeitos participativos. 

Todavia, tal postura participativa e transformadora não se manifesta 

apenas na formalização de movimentos e organizações sócio-comunitárias, 

mas na co-elaboração de coletividades democráticas e cidadãs, que 

permitam: a livre expressão de sentimentos e pensamentos; a possibilidade 

de apoderamento de todos os participantes e não apenas de um pequeno 

grupo dirigente; um processo de educação permanente, em que o papel de 

educador e de educandos seja flexível de modo a permitir a 

problematização coletiva de suas práticas; enfim, o fortalecimento das 

relações afetivas entre os sujeitos, entendidas não apenas como a 

expressão de momentos de lazer, mas como espaços impreteríveis de 

formação humana. 
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ENTREVISTA DE CAMPO 

 

 

I. Dados preliminares 

1. NOME: 

2. IDADE: 

3. NATURALIDADE: 

4. ONG: 

5. FUNÇÃO/ CARGO QUE OCUPA: 

6. ÁREA DE ATUAÇÃO: 

7. TEMPO DE TRABALHO NA ONG 

8. QUANDO INICIOU TRABALHO SOCIAL: 

9. TEMPO DE EXISTÊNCIA NA ONG: 

10. É MEMBRO FUNDADOR? 

11. NÚMERO DE PESSOAS COM QUEM TRABALHA NA ONG: 

12. OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 

 



 

 

II. Roteiro de entrevista 

 

1. [História de vida] Gostaria que você falasse de sua história, ressaltando momentos/ vivências que 

foram importantes para você estar aqui, nesta organização. 

- Na sua forma de entender, o que levou você a se engajar no trabalho social? 

- Que experiências você julga que contribuíram para o seu engajamento social? 

2. [História de vida] Quais as imagens mais marcantes lhe vêm à cabeça, considerando o tempo que 

você atua na área social? 

3. [História de vida] Por que motivo você acha que despertou para o trabalho social, quando a grande 

maioria das pessoas é indiferente a ele? 

4. [Participação social] O que você entende por participação social? 

5. [Participação social] Você acha que a ong na qual está envolvido é participativa? Em que sentido? 

6. [Participação social] Como são as relações de poder nesta organização? 

7. [Participação social] Você sente que interfere nos caminhos tomados pela ong da qual participa? 

Em que sentido? 

8. [Afetividade] O que você entende por afetividade? 

9. [Afetividade] Qual a importância da afetividade na sua vida e no que você faz? 

10. [Afetividade] Você acredita que sua ONG trabalhe a afetividade das pessoas? De que maneira? 

11. [Afetividade] Quais os afetos mais presentes na sua relação com esta ONG? 

12. [Afetividade] De que maneira esta ONG afeta a sua vida? 

13. Quais as principais dificuldades você encontra na sua prática social? 

14. [Referenciais ético-políticos] Que referenciais (teorias, valores, etc.) orientam o seu agir social? 

15. [Relação com a metrópole] O que você sente quando contempla a cidade em que atua? 

16. [Projetos futuros] Quando pensa no futuro, quais os seus sonhos? 


